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  A utilização de máscaras em locais 
fechados, como cafés e restaurantes, 
voltará a ser obrigatória em Portugal.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

  A empresária Rosa Lemos foi vítima 
de golpe do Instagram. Teve sua rede 
social tomada por bandidos virtuais. 

PÁGINA 12

SIMONE
SILVA

  Jogador de vôlei da Seleção Italiana, 
Roberto Gazaniguia, deve entrar para 
o livro dos recordes.

 A Empresa Destaque vem tomando 
todos os cuidados para a segurança 
durante o Carnatal 2021.

PÁGINA 16 PÁGINA 8

PEDRO
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LUIZ
ALMIR

POLÍTICA. 5 |   Confederação Na-
cional dos Municípios discorda da 
aprovação, pelo Senado Federal, 
do Projeto de Lei 2.564/2020, que 
prevê piso de R$ 4.750,00 para os 
enfermeiros do Brasil.  Presidente 
da Femurn, Babá Pereira, também.

ECONOMIA. 8 |   Reajuste media-
no dos salários nas negociações 
ocorridas em outubro � cou 1,8 
ponto percentual abaixo do INPC. 
A in� ação acumulada nos últimos 
12 meses, tendo outubro como re-
ferência, é 10,8%.

POLÍTICA. 6 | Vereador Aldo Cle-
mente disse que o  cronograma es-
tá sendo cumprido rigorosamente 
e pelo calendário aprovado, discu-
tido e acordado, o Plano Diretor 
de Natal deverá ser votado no Ple-
nário entre 21 e 23 de dezembro.

GERAL. 10 |  Ação aconteceu por 
volta do meio dia desta quinta-
-feira 25. Os PMs viram o trio em 
atitude suspeita. Os suspeitos ten-
taram escapar,  mas foram alcan-
çados e presos em � agrante delito, 
com mais de 17 quilos de drogas.

Fórum Onshore aborda produção 
de petróleo e gás em Mossoró

Piso da enfermagem 
cria polêmica entre
Senado e Municípios

Reajustes salariais 
ficam abaixo da 
inflação de outubro

Plano Diretor deverá 
ser votado até 23 de 
dezembro na CMN

Polícia Militar prende 
trio com drogas no 
bairro de Mãe Luiza

Deputados recuam e 
livram Rosalba Ciarlini 
de delação premiada na 
CPI da Arena das Dunas
POLÍTICA. 3 | Deputada Isolda Dantas (PT) disse que desistência da delação ocorreu 
quando deputados souberam que ex-governadora poderia ser denunciada

ECONOMIA. 7 |  Mossoró recebeu nova edição do Fórum Onshore Potiguar. Evento 
debateu a abertura do mercado de gás natural e a produção de petróleo em terra
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CÉLIO DUARTE/PMM

João Maia continua 
no comando do PL

Últimas da Política

Vereadora presidente 

C  hegada de Bolsonaro terá 
como consequência pos-
sível mudança em diretó-

rios nordestinos. PÁGINA. 3

A vereadora do PSD de Natal, 
Camila Araújo, vai assumir a 
presidência do PSD Mulher. 

Prefeito Allyson Bezerra ressalta,durante o evento, que “Mossoró que é a capital da produção de petróleo em terra”

EXCLUSIVO

Deputada Isolda Dantas (FOTO) disse que nome de 
Rosalba aparece ligado a indícios de irregularidades
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Enquanto a Nova Zelândia 
pensa em abrir suas fron-
teiras só em abril e parte da 

Europa endurece as restrições com 
medo de uma quarta onda da co-
vid, no Brasil, Bolsonaro quer as 
fronteiras escancaradas sem um 
décimo das formalidades exigidas 
em outros países.

Tudo em nome do bem da eco-
nomia e das liberdades individuais. 
As mesmas liberdades de ir e vir e de 
matar quando necessário, desde que 
quem puxe o gatilho seja um homem 
de bem, temente a Deus e contra o 
comunismo.  

Cada vez que Bolsonaro recalci-
tra, brasileiros morrem. Depois ele 
coloca em dúvida a origem dos óbi-
tos e trava sua batalha insana contra 
o isolamento social e as máscaras de 
proteção (que dura até hoje).

Mas como não é coveiro, por fa-
vor, não venham lhe imputar respon-
sabilidades.

Trata-se de um homem preocu-
pado com as liberdades individuais 
como poder da livre contaminação, 
portar armas e perseguir quem não 
pensa como ele. Por isso se cercou de 
fardas da ativa e da reserva para dizer 
quem manda. Do contrário seria um 
presidente banana.   

Bolsonaro sabe perfeitamente 
que milhões de pessoas não dispõem 
das mesmas facilidades dele de mé-
dicos e exames so� sticados a qual-
quer hora do dia ou da noite.

Pessoas simples não dispõe de 
um avião particular que pode virar 
uma UIT e um helicóptero para des-
pejá-las rapidamente num hospital 
de ponta a milhares de quilômetros 
de distância.

Mesmo assim, o recalcitrante 
insiste em arriscar a vida dos outros 
com a mesma desenvoltura como 
gasta o dinheiro que também não é 
dele.

Para esse arauto das liberdades 
individuais, as pessoas morrem mes-
mo e desde que esta fatalidade não o 
atinja e sua preciosa prole e o resto da 
parentela, tudo bem.

Balsas de garimpeiros ilegais po-
dem continuar monopolizando o rio 
Madeira; grileiros invadir reservas 
indígenas para desmatar e plantar 
pasto; policiais executar pessoas em 
favelas, deixando os corpos no local 
para dar o exemplo, tudo isso é da 
vida.  

Nada, porém, é mais importante 
do que meter o bedelho nas provas 
do Enem ou ‘tretar’ nas redes sociais 
com a cantora Anita.

Desde que a � lha caçula tenha 
uma vaga na escola militar sem pres-
tar exame, na base da carteirada, e os 
meninos � quem longe da cadeia, a 
vida continua bela. 

Miséria, in� ação e desemprego 
nada disso é problema. E sabe por 
quê?

Porque pimenta nos olhos dos 
outros é refresco.

Nos outros é refresco

Falta de educação
A história de Olavo é inacredi-

tável, mas vamos lá. “Eu estava no 
hospital e me ofereceram um voo 
repentino para dali a 15 minutos. Eu 
não ia perder essa oportunidade”, 
diz o ideólogo no vídeo gravado na 
segurança do lar americano. A coisa 
foi tão rápida que ele não conseguiu 
se despedir nem dos médicos e en-
fermeiros do hospital. Como aquele 
amante que precisa pular da janela 
quando o marido chega a casa ines-
peradamente. Se � casse quietinho 
na cama do hospital, pago com di-
nheiro dos seguidores, ele teria que 
ter ido depor no inquérito que apura 
a existência de uma milícia digital 
voltada a solapar a democracia e as 
instituições. Preferiu meter o pé e 
deixar o país rapidinho.

Nojento
Depois de aquiescer com o se-

guidor que comparou a beleza da 
primeira dama brasileira à feiúra da 
primeira dama francesa nas redes 
sociais, o presidente Jair Bolsonaro 
classi� cou ontem como “provoca-
ção” a recente recepção ao ex-presi-
dente Lula pelo presidente Emma-
nuel Macron. Enquanto Bolsonaro 
bordejava pelos Emirados Árabes, 
Lula foi recebido com honras de 
chefe de estado em Paris. Isso dói.

Treta
O pivô desse incidente interna-

cional pode ser creditado à incrível 
habilidade diplomática de Bolsona-
ro. Ele adorou a mensagem postada 
por um seguidor que comparou a 
imagem da esposa dele, Michelle, à 
de Brigitte, mulher de Macron.

Escreveu o infeliz seguidor na 
lenda: “Entende agora por que Ma-
cron persegue Bolsonaro?”.

O per� l de Bolsonaro respondeu 
o seguinte:

“Não humilha cara. Kkkkkkk”.
Pronto, nascia o con� ito diplo-

mático.

Liberou que nada!
A utilização de máscaras em 

locais fechados, como cafés, restau-
rantes, estabelecimentos comer-
ciais pequenos, bares e discotecas, 
que deixou de ser obrigatória no 
início do mês passado em Portugal, 
voltará a ser. A restrição só estava 
valendo nos transportes públicos.

Às vésperas do Carnatal, é bom 
pensar como o nosso país irmão foi 
da “liberdade total”  do beijo na bo-
ca à preocupação total de um caixão 
lacrado. E isso nada tem a ver com a 
propagação do sapinho.   
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A mudança no clima de Natal 
nas últimas décadas e o que 
fazer dentro da revisão do Pla-

no Diretor para não agravar a situação 
foi o assunto de destaque na reunião 
da Comissão dos Direitos Humanos, 
Proteção das Mulheres, dos Idosos, 
Trabalho e Minorias, da Câmara Mu-
nicipal de Natal, nesta quinta-feira 25.

Foi apresentado um estudo do 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN), em parceria com 
a Universidade Autônoma de Ma-
drid, que constatou um aumento 
entre 0,9° e 2° na temperatura da 
capital. “Foi muito enriquecedor ver 
os dados e como podemos pensar 
melhor esse assunto no Plano Dire-
tor com emendas mais quali� cadas. 
Precisaremos prosseguir com esse 
debate também discutindo o clima 
das cidades dentro do contexto da 
Região Metropolitana”, declarou a 
vereadora Divaneide Basílio (PT), 
presidente da comissão.

O professor e geógrafo do IFRN 
Malco Jeiel mostrou os dados do es-
tudo que apontou os bairros Cidade 
Alta, Petrópolis, Alecrim, Quintas, 
Igapó e Lagoa Nova como os que 
têm maiores problemas térmicos 
e onde estão formadas as ilhas de 
calor. Segundo o levantamento, de 
modo geral, a temperatura do solo 
da cidade, que � cava entre 27° e 
35° em 1990 varia agora entre 31° e 
38°. “As ilhas de calor geralmente se 
concentram nas áreas edi� cadas, 
verticalizadas. Por isso, o adensa-
mento e a verticalização poderão 
agravar ainda mais. Como a cidade 
não pode reverter seu crescimento, 
isso precisa ser bem dosado para 
que não se agrave. Já as ilhas de fres-
cor estão justamente nas áreas ver-
des, por isso, o Plano Diretor deve 
priorizar a questão do clima urbano 
e a poluição do ar. É impensável 
prédios de 40 andares circundando 
o Parque das Dunas, por exemplo”, 
destacou o professor.

A ideia sugerida é que o Plano 
traga previsões de ações para arbo-
rizar a cidade, iniciativa mais barata 

e viável que está sendo adotada pelo 
mundo para amenizar o desconfor-
to climático. “Foi bom ver em núme-
ros o quanto Natal está esquentan-
do. O que temos no Plano Diretor 
sobre essa questão ambiental? Pre-
cisamos encher essa cidade de ár-
vores. Venho dizendo isso há muito 
tempo e agora Natal vai ganhar em 
100 dias 10 mil árvores. As mudas 
já estão crescendo e todo sábado 
pela manhã faremos um mutirão na 
UFRN com diversas entidades para 
fazer o plantio”, disse o vereador 
professor Robério Paulino (PSOL). 
A ação do plantio será realizada em 
parceria com a Prefeitura da cidade.

O ex-coordenador do Depar-
tamento da Região Metropolitana 
de Natal, do Governo do Estado e 
assessor do gabinete do vereador 
Pedro Gorki (PT), Jan Varela, apre-
sentou um diagnóstico da Região 
Metropolitana de Natal destacando 
que o Plano Diretor seja pensado de 
forma conjunta com as cidades que 
compõem a região.

Os vereadores da comissão dos 
Direitos Humanos aprovaram onze 
Projetos de Lei, como o PL 99/2021, 
da vereadora Divaneide Basílio 
(PT), para incluir no calendário do 
Município o Dia Marielle Franco de 
Enfrentamento à Violência Política 
contra Mulheres Negras, LGBTQIA+ 
e periféricas, a ser comemorado 
anualmente no dia 14 de março; e 
o PL 081/2021, do vereador Peixoto 
(PTB), que proíbe a denominação 
de qualquer logradouro, praça, es-
cola ou outros equipamentos muni-
cipais a quem tenha contra si repre-
sentação julgada procedente pela 
Justiça, em decisão transitada em 
julgado, por crimes de corrupção ou 
por violação dos direitos humanos.

Entre outros, também foi 
aprovado o Projeto de Resolução 
25/2021, de autoria do vereador 
Pedro Gorki (PCdoB) que institui a 
Comenda Marcos Dionísio dos Di-
reitos Humanos na Câmara Muni-
cipal. “Homenagear Marcos Dioní-
sio com essa comenda é também 
fazer com que lembremos sempre 
da necessidade de garantir os di-
reitos humanos a todos os cida-
dãos. Que a partir disso, possamos 
garantir a valorização dessa Casa 
àqueles e àquelas que lutam pela 
valorização das leis neste sentido”, 
disse o autor. 

Plano Diretor de Natal: 
Comissão analisa 
impactos no clima

Sortudo
Revela a Folha que a saída 

repentina do Brasil de Olavo de 
Carvalho, o ideólogo da família 
Bolsonaro, depois de ser intima-
do pela Polícia Federal, esteve 
mais para uma fuga organizada, 
envolvendo a compra de passa-
gens em dinheiro vivo, viagem de 

carro até o Paraguai e cruzamen-
to da fronteira sem as formalida-
des da imigração.

Uma vez em segurança nos 
EUA, é claro, Olavo gravou um 
vídeo negando tudo. Disse que 
a oportunidade de cair fora apa-
receu e ele aproveitou. Simples 
assim.

DESTAQUE | Assunto 
foi tratado, na Câmara 
Municipal, nesta quinta 25
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Na reta � nal, a CPI da Arena 
das Dunas ganhou um novo 
capítulo com a revelação de 

que parte de seus integrantes desis-
tiram da aprovação do requerimen-
to para celebração de delação pre-
miada, que poderia revelar indícios 
do envolvimento da ex-governadora 
Rosalba Ciarlini (PP) em irregulari-
dades no contrato � rmado. A infor-
mação, passada com exclusividade 
ao Agora RN pela deputada Isolda 
Dantas (PT), revelaria a parcialida-
de nas investigações conduzidas pe-
la CPI, que tem como integrantes os 
deputados Kleber Rodrigues (PL), 
Tomba Farias (PSDB), Subtenente 
Eliabe (Solidariedade) e Coronel 
Azevedo (PSC), presidente da Co-
missão.

Segundo Isolda, o requerimento 

de � rmação da delação premiada foi 
aprovado durante sessão gravada da 
CPI, pois os integrantes desta ainda 
não sabiam quem eram os delatores, 
nem que eles poderiam denunciar 
a ex-governadora Rosalba Ciarlini. 
Ao serem informados disto, os par-
lamentares recuaram em suas de-
cisões e, em reunião administrativa 
secreta, votaram pela reprovação do 
pedido de delação.

“E agora, mesmo que eu recolo-
que (a petição), será reprovado nova-
mente. Existem vários processos no 
TJ-RN, inclusive em curso, que oca-
sionaram a Operação ‘Mão na Bola’, 
que decretou busca e apreensão na 
casa da ex-governadora. Então, esse 
processo foi ocasionado por dela-
ções feitas por pessoas que tinham 
relações com a empresa Arena das 
Dunas. E nós tentamos trazer esses 
delatores para cá, mas não tivemos 
êxito”, explicou a deputada.

A reunião administrativa ocorreu 
no último dia 16, em que os deputa-
dos desistiram da convocação, não 
foi publicada. A assessoria de comu-
nicação do deputado Kleber Rodri-
gues informou que ele estava fora do 
Estado na ocasião e não participou 
da sessão secreta. Já o Subtenente 
Eliabe a� rmou desconhecer o fato 
denunciado, mas que votou a favor 
durante a reunião.

Segundo Isolda, o nome da 

ex-governadora Rosalba Ciarlini 
aparece ligado aos indícios de ir-
regularidades e de pagamento de 
propina, a partir de provas colhidas 
pela CPI. Os valores desviados estão 
sendo apurados por meio de um 
processo judicial que está trami-
tando no TJ-RN. “Eu até tentei, em 
reunião administrativa, apresentar 
o nome de Rosalba Ciarlini (para 
comparecer à CPI), mas foi devida-
mente reprovado. E como nós não 

estamos fazendo da Comissão um 
palco e sou minoria, mantivemos 
o acordo como foi determinado”, 
explicou.

Durante a operação “Mão na Bo-
la”, ocorrida em dezembro de 2019, 
Rosalba e seu marido, Carlos Augus-
to Rosado, além do ex-presidente 
da Construtora OAS, Léo Pinheiro, 
e mais sete pessoas, foram denun-
ciados por participação em suposto 
esquema de corrupção que teria 

desviado cerca de R$ 16 milhões da 
construção da Arena das Dunas para 
a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

“Contribuiu para 
revisão do contrato”, 
disse Isolda

A CPI da Arena foi instalada em 
2019 e investiga o contrato firmado 
entre o Governo do Rio Grande do Nor-
te e a empresa Arena das Dunas. Para 
Isolda, a Comissão contribuiu para 
que ocorresse uma revisão no contra-
to: “Nós fizemos a primeira rodada de 
negociação entre empresa e o governo 
do Estado. O governo apresentou as 
condições de revisão do contrato e a 
empresa que administra a Arena das 
Dunas ficou de se manifestar”, disse.

Ela destacou que a CPI não tem 
apenas a prerrogativa de investigar, 
mas também contribuir para en-
contrar soluções. “Esse contrato já 
deveria ter sido revisado por duas 
vezes, que é previsto na cláusula 26 
do contrato, como os governos ante-
riores não se preocuparam com isso, 
a comissão está contribuindo com o 
governo do Estado para que ocorra 
revisão e que o prejuízo possa ser re-
duzido para o Rio Grande do Norte”, 
� nalizou.

CPI da Arena das Dunas recusa 
delação premiada contra Rosalba
EXCLUSIVO | Relatora da 
CPI disse que membros 
da comissão aprovaram 
pedido de delação premiada, 
mas quando descobriram 
que delatores entregariam 
Rosalba Ciarlini, voltaram 
atrás e rejeitaram o pedido

Ex-governadora Rosalba Ciarlini estaria envolvida em irregularidades no contrato 

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Rogério Marinho no PL na próxima semana 
e João Maia continua presidente no RN 

Con� rmada a � liação do ministro Rogério Mari-
nho ao PL na próxima terça-feira 30, mesma data e lo-
cal do presidente Jair Bolsonaro. “Acertamos São Paulo, 
alguns estados do Nordeste. No macro, foi tudo conver-
sado com Valdemar, sem problema”, disse Bolsonaro. 

A chegada do presidente ao PL terá como conse-
quência a des� liação de parlamentares e possível mu-
dança em diretórios do Nordeste. O do Rio Grande do 
Norte, comandando há anos pelo deputado João Maia, 
se vence em fevereiro. Mas, em um acordo, ele deve 
continuar como presidente da sigla. Mudanças só nos 
outros cargos. 

No Ceará e no Piauí, segundo interlocutores de 
Valdemar, são esperadas trocas no comando do par-
tido. Nos dois estados, o PL está alinhado a governos 
petistas. No RN, os três deputados estaduais indicaram 
cargos e integram a base da governadora Fátima Bezer-
ra (PT). 

Liberal 
Quem conversa com o deputado federal João Maia sente que ele 

não anda gostando dessas mudanças no PL. Em outros tempos, quan-
do ia receber reforços, o próprio João fazia festa com as novas � liações. 
O silêncio impera! 

Contraste 
A vereadora do PSD de Natal, Camila Araújo, vai assumir a presi-

dência do PSD Mulher. Até aí, tudo bem. O problema é o ex-governador 
Robinson Faria, que recebe hoje o principal articulador da terceira via, 
o ex-ministro Gilberto Kassab, dirigente nacional do PSD. O evento se-
rá no hotel Holiday Inn, em Natal. 

Famílias divididas
Com o bolsonarismo no PL, João Maia não estará mais no mesmo 

palanque que a irmã, a senadora Zenaide Maia (PROS). Também a 
família Alves tende a � car de lados opostos. Garibaldi Filho e Walter 
Alves estão próximos de fechar com o PT. Carlos Eduardo e o primo 
Henrique Alves querem a vaga de senador. Mas, não cabe muito Alves 
no palanque do PT. 

Oeste
Enquanto a oposição não sabe quem será o seu nome, a governado-

ra Fátima Bezerra cumpriu ontem mais uma agenda em Mossoró. Este-
ve na abertura da Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada 
(Expofruit) e, hoje, vai ao Fórum Onshore Potiguar de Petróleo e Gás.
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Com um discurso em defesa da 
ciência e das novas tecnolo-
gias e saudando a retomada da 

economia após uma árdua luta con-
tra a covid-19, a governadora Fátima 
Bezerra abriu nesta quinta-feira (25) 
em Mossoró, a 6ª edição do Fórum 
Onshore Potiguar, iniciativa da Rede-
petro/RN e do Sebrae/RN, com apoio 
da Associação Brasileira dos Pro-
dutores Independentes de Petróleo 
(ABPIP), da Potigás e das empresas 
privadas do setor de petróleo e gás. 

 “O Rio Grande do Norte será o 
primeiro Estado da Federação a co-
locar em prática o programa do Mi-
nistério das Minas e Energias sobre o 
novo mercado do gás. Para que isso 
acontecesse, foi preciso o governo 
agir. E agiu com o per� l técnico que 
tem, mas com sensibilidade social”, 
disse a governadora, que estava 
em companhia do vice-governador 
Antenor Roberto; do secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Jaime 
Calado; da presidente da Companhia 
Potiguar de Gás (Potigás), Larissa 
Dantas e do diretor geral do Idema, 
Leonlene Aguiar.

Fátima lembrou que o RN vive 
um novo momento no segmento de 
exploração de petróleo e gás, com a 
chegada das empresas privadas, re-
tomando a atividade, após a saída da 
Petrobras. “Nosso governo é parceiro, 
trabalha para isso, de portas abertas 
como deve ser, diálogo franco sem de-
magogia, com responsabilidade, sen-
satez, transparência e compromisso.”

Sobre a retomada da economia, 
a governadora citou a “agenda virtu-
osa” dos últimos 15 dias, que come-
çou com a instalação de uma fábrica 
de cimento entre Mossoró e Assu, o 
sucesso da Festa do Boi, a Feira Inter-
nacional da Fruticultura e o fórum 
do petróleo, que sinalizam a abertura 
de novos postos de trabalho. “Fiquei 

emocionada quando ouvi a senhora 
Rosilene dizer que aquilo parecia um 
sonho, que nunca havia passado pela 
sua cabeça a chegada daquele inves-
timento, num deserto daquele, ge-
rando inicialmente mil empregos na 
fase de instalação e 350 com carteira 
assinada quando começar a funcio-
nar. Isso é fantástico”, relatou Fátima 

 
Benefícios

A cadeia do petróleo foi responsá-
vel por mais de 50% do PIB industrial 
do Rio Grande do Norte nos tempos 
em que a produção superava os 100 
mil barris/dia. O presidente da Rede-
petro/RN, Gutemberg Dias, estima 
que o petróleo tem atualmente um 
peso de 13% na formação do Produto 
Interno Bruto do RN, mas a tendên-
cia é que essa participação aumente 
com a entrada em operação de novos 
campos.

O setor não tem dados concretos 

sobre empregos neste período de 
retomada das atividades no RN. No 
entanto, a ABPIP, a associação dos 
produtores independentes, estima 
que são 20 mil diretos e indiretos.

Para a presidente da Potigás, 
Larissa Dantas, o contrato assinado 
com a Potiguar E&P - que passa a 
vigorar a partir de janeiro/22 - trará 
benefícios para o consumidor � nal, 
com o barateamento do preço do 
produto, e abertura de oportunida-
des para a indústria. “Provavelmente 
teremos a menor tarifa de gás do 
Brasil e isso é importante para atrair 
investimentos para o Estado, espe-
cialmente do setor ceramista.”

No período em que esteve insta-
lado em Mossoró, no � nal de setem-
bro/21, o Governo do RN, através da 
Potigás, formalizou contrato para ob-
tenção de gás natural produzido pela 
Potiguar E&P, subsidiária da Petro-
Renconcavo, no antigo Polo Riacho 

da Forquilha, adquirido há dois anos 
por cerca de R$ 300 milhões. Primei-
ro desse tipo no Brasil, o contrato 
assegura uma redução de até 35% no 
valor da molécula do gás em relação 
ao praticado atualmente pela Petro-
brás. Outro aspecto importante:  o 
preço não será atrelado à cotação do 
petróleo no mercado internacional.

 Durante o evento, a governado-
ra sancionou a Lei 11.025, de 24 de 
novembro de 2021, iniciativa da de-
putada Isolda Dantas, que reconhece 
Mossoró como a Capital do Onshore 
no Estado do Rio Grande do Norte. 
“É um ato de reconhecimento da im-
portância que Mossoró tem para a 
história da atividade do petróleo e gás 
não só no Rio Grande do Norte, mas 
no Brasil”, saudou a governadora.

Também participaram da aber-
tura do fórum o prefeito de Mossoró, 
Alyson Bezerra, empresários do setor 
e técnicos do Governo.

FÁBIO PAIVA

A participação – virtual - da 
Cônsul Geral da China no 
Nordeste brasileiro, Yan Yu-

ging e do seu adido comercial, Shao 
Weitong, deu um brilho especial à 
programação cientí� ca da Expofruit 
2021, na manhã desta quinta-feira, 
25, no auditório da Ufersa, em Mos-
soró. Yan Yuging participou do painel 
que foi aberto pela palestra do secre-
tário de Agricultura, Pecuária e Pesca 
do RN (SAPE), Guilherme Saldanha 
que teve como tema “Estratégias 
Comerciais para a Fruticultura: Bra-
sil x China” e do qual participaram 
também o presidente do Comitê Exe-
cutivo da Fruticultura do RN (Coex), 
Fábio Queiroga; e o superintendente 
do Ministério da Agricultura e Pesca 
no RN, Roberto Papa.

 A participação da Cônsul foi 
possível graças a uma articulação do 
Governo do Estado, com participa-
ção direta da própria governadora, 
professora Fátima Bezerra. Ficou 
acertada uma missão comercial de 
empreendedores potiguares entre 

março e abril de 2022 à China, onde 
eles irão se reunir com os maiores 
importadores e atacadistas de frutas 
do país asiático. O Governo também 
deve fazer parte da missão.

Em sua palestra, o titular da SA-
PE ressaltou a enorme importância 
econômica e social que o desfecho 
positivo das negociações com a 
China para exportação do melão 
potiguar tem para o Estado. “O gi-
gantismo do mercado consumidor 
da China pode ser o marco para um 
novo tempo na nossa fruticultura. Se 
nós conseguimos, como temos tudo 
para conseguir, ocupar minimamen-
te este mercado, teremos condições, 
de imediato, de duplicar, ou até tri-
plicar, nossa área plantada, que hoje 
é de cerca de 20 mil hectares. Isso se 
re� ete, proporcionalmente, no nú-
mero de empregos gerados, que hoje 
chegam a 30 mil. É uma nova realida-
de que parece cada vez mais próxima 
de nós”, disse Guilherme Saldanha.

Ele fez questão ainda de ressaltar 
o trabalho que vem sendo feito pelo 
Governo do Estado e mesmo por em-
preendedores locais – caso da Agrí-
cola Famosa – para que efetivamente 
a fruta potiguar chegue em volumes 
relevantes aos chineses. Saldanha 
lembrou que em 2019, antes da pan-
demia da Covid-19, a Consul Geral 
da China esteve visitando algumas 
fazendas produtoras em Mossoró, 
inclusive a Agrícola Famosa.

 “Naquela ocasião, a senhora Yan 

Yuging esteve aqui acompanhada do 
seu adido Comercial, Shao Weitong, 
e do Vice-cônsul, He Yongwei. Antes 
disso, nós estivemos no consulado, 
em Recife, por pelo menos três vezes. 
É uma negociação que já tem pelo 
menos quatro anos e que, em fun-
ção da pandemia, foi travada. Agora 
queremos, e iremos retomá-la”, disse 
o secretário.

 
MERCADO

O secretário Guilherme Saldanha 
explica que os chineses têm total inte-
resse na compra de grandes volumes 
(o mercado Chinês, com quase 1,4 

bilhão de consumidores potenciais 
é um dos mais cobiçados do mundo) 
do melão potiguar, principalmente 
pelo fato de termos aqui no Estado 
áreas livres de Mosca da Fruta, con-
dição imperativa para a importação 
do produto pelos asiáticos.

Segundo Saldanha, o maior en-
trave para formatar esta parceria é 
reduzir o tempo de viagem do me-
lão, por intermédio de navios, para a 
China. Hoje, as frutas que saem para 
o mercado asiático daqui do RN pas-
sam pelo Porto de Santos, o que faz 
com que a viagem dure em média 50 
dias, tempo excessivo e que traz pre-

juízos para a qualidade com a qual o 
melão “Made in RN” desembarca no 
mercado Chinês.

“Nosso maior desa� o é viabilizar 
rotas marítimas diretas entre o RN e 
a China, de modo que a viagem possa 
ser feita em 30 dias, aproximadamen-
te. Isso será determinante para que 
eles possam comprar volumes cada 
vez maiores. Iremos mobilizar outros 
segmentos do Governo e, também, 
exportadores em geral, para que 
possamos viabilizar esta ligação 
direta. Será muito importante para 
a fruticultura do Estado e pode ter 
re� exos até mesmo em outros seg-
mentos produtivos, tanto importa-
dores quanto exportadores”, a� rma 
Saldanha.

O Rio Grande do Norte é o maior 
produtor de melão do país, com uma 
média de 200 mil toneladas por ano 
(cerca de 60% da produção nacional). 
Só o mercado Chinês consome, todos 
os anos, nada menos que 17 milhões 
de toneladas da fruta.

A China recebeu o primeiro em-
barque de melões potiguares em 
setembro do ano passado, mas por 
via aérea (que tem custo muito mais 
alto que a marítima). Cerca de três 
toneladas e meia de melão pele de 
sapo, da região de Mossoró, desem-
barcaram no Aeroporto de Xangai 
no dia 18 daquele mês. Atualmemte, 
a variedade Cantaloupe é a que tem 
sido apontada como mais adequada 
para conquistar o mercado asiático.

Governo e produtores de melão potiguares 
irão em missão comercial à China em 2022
EVENTO | Ida para se reunir 
com maiores importadores 
e atacadistas de frutas do 
país asiático foi acertada 
em participação virtual da 
Cônsul Geral da China em 
painel da Expofruit 2021 
nesta quinta

Cônsul Geral da China no Nordeste, Yan Yuging, participou virtualmente do evento

Governadora abre fórum de petróleo em Mossoró
DEFESA DA CIÊNCIA E NOVAS TECNOLOGIAS
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O presidente da Femurn (Fede-
ração dos Municípios do Rio 
Grande do Norte) e prefeito de 

São Tomé, Anteomar Pereira da Silva 
(Republicanos), conhecido como Ba-
bá, a� rmou que, mesmo sabendo que 
a categoria de enfermagem merece 
um piso salarial digno, concorda e 
apoia a nota divulgada pela Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM) 
manifestando indignação com a 
aprovação, pelo Senado Federal, do 
Projeto de Lei (PL) 2.564/2020, que 
prevê piso de R$ 4.750,00 para os en-
fermeiros do Brasil.  

“A Femurn concorda com o posicio-
namento da CNM. Entende que, apesar 
da categoria profissional merecer, os 
municípios infelizmente não poderão 
arcar com o aumento e, consequente-
mente, haverá desemprego. A entidade 

defende que o aumento seja de respon-
sabilidade da União Federal, como já 
acontece com os agentes comunitários 
de saúde”, declarou Babá.

A nota da CNM informa que sã o 
781,4 mil pro� ssionais contratados 
direta e indiretamente pelos municí -
pios. “A realidade atual é  muito difí cil. 
Os dados do relató rio de gestã o � scal 
do 3º quadrimestre de 2020, com 
informaç ã o de 3.034 municí pios, re-
velam que 60% dos executivos muni-
cipais estã o com despesa de pessoal 
acima de 48,6% da RCL - valor apenas 
3% abaixo do limite prudencial. Com 
isso, podem ter os repasses constitu-
cionais cortados”, diz a nota.

Ainda segundo a nota, na tentati-
va de reverter a situação e viabilizar a 
imediata execução do piso sem ferir 
as � nanças do ente local, a CNM apre-
sentou sugestão de emenda, que foi 
acolhida e apresentada como o Des-
taque 2.297/2021. A entidade pediu 
que o piso fosse integralmente custe-
ado pela União, por meio de repasses 
mensais para os fundos municipais 
de saúde. Esse critério já ocorre com 
o custeio dos agentes comunitários de 

saúde e de combate às endemias.
Conclui-se com a nota emitida 

pela CNM que o Congresso sofre 
pressão de prefeitos, que alegam não 
ter recursos em caixa para bancar os 
novos valores, e que a medida po-
derá inviabilizar a gestão municipal 
por não obrigar a União a participar 

dos pagamentos das diferenças sala-
riais. O impacto estimado por eles é 
de R$ 20 bilhões apenas para as pre-
feituras.

No Senado Federal
De relatoria da senadora do 

Rio Grande do Norte Zenaide Maia 

(PROS), o Senado aprovou, nesta quar-
ta-feira 24, o piso de R$ 4.750,00 para 
os enfermeiros do Brasil. A proposta 
indica ainda um piso mínimo de R$ 
3.325,00 para os técnicos de enferma-
gem e de R$ 2.375,00 para os auxiliares 
de enfermagem e para as parteiras. 
O piso salarial será reajustado anual-
mente de acordo com o INPC, Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor. A 
proposta segue agora para a análise da 
Câmara dos Deputados.

Zenaide Maia, senadora pelo 
PROS, a� rmou que a proposta va-
loriza os enfermeiros e trará con-
sequências positivas na saúde do 
país. “Com um piso salarial nacio-
nal poderemos oferecer serviços 
de saúde, com qualidade, a todos 
os brasileiros. Não é razoável exi-
gir que, justamente aqueles que 
trabalham nas piores condições 
recebam os piores salários ou 
remunerações. Em suma, a valo-
rização desses pro� ssionais trará 
uma melhoria na qualidade do 
atendimento e haverá um estímu-
lo à interiorização dos mais com-
petentes”, declarou Zenaide Maia.

Piso da enfermagem abre discussão entre 
Senado e Confederação de Municípios
APROVADO | De relatoria da 
senadora Zenaide Maia 
(PROS), o Senado aprovou o 
piso de R$ 4.750,00 para os 
enfermeiros do Brasil

Babá: “Apesar da categoria merecer, os municípios não poderão arcar com o aumento”

As declarações do ministro 
Rogério Marinho (Desenvol-
vimento Regional), que em 

breve se � liará ao PL, a� rmando que 
será eleito senador pelo Rio Grande 
do Norte, não causaram efeitos nos 
demais pré-candidatos a única vaga 
ao Senado Federal nas Eleições Ge-
rais de 2022. O ministro controla o 
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional - o que facilita o contato direto 
com os prefeitos norte-rio-granden-
ses. Sua fala deixa claro que até � nal 
de março ele estará com dedicação 
exclusiva à Pasta e depois entrará em 
campanha, rumo ao Senado.

O ex-governador Garibaldi  
Filho (MDB) desconversou e dis-
se que agora está voltado para o 
mandato de seu � lho Walter Alves, 
na Câmara Federal, e, consequen-
temente, cuidar de sua reeleição. O 
senador Jean Paul Prates (PT) a� r-
mou que seu compromisso agora é 
com o seu mandato no Senado Fe-
deral, e só a partir de abril que parti-
rá para campanha de fato. O petista 
se disse pronto para o embate com 
seus opositores.

Outra polêmica envolvendo o 

ministro Marinho foi o fato de o 
colunista Lauro Jardim (O Globo) 
a� rmar que ele seria o preferido 
do presidente Jair Bolsonaro, 
futuro liberal, em detrimento 
ao também ministro Fábio Faria 
(Comunicações). Na quarta-feira 
24, como já trouxe a coluna Últi-
mas da Política nesta quinta-fei-
ra 24, Fábio Faria logo se doeu e 
ocupou suas redes sociais para 
desmentir Lauro Jardim. “A quem 
interessa plantar fake news? Não 
existe de� nição de candidatura 
ao senado apoiada pelo presiden-
te no RN”, escreveu Fábio.

Acredita-se que Fábio Faria 
espera um possível convite do pre-
sidente Bolsonaro para compor 
como candidato a vice na chapa 
majoritária para Presidência da Re-
pública, nas eleições de 2022.

Ainda como pré-candidato 
ao Senado pelo Rio Grande do 
Norte tem o ex-prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo (PDT), que, até o 
fechamento desta edição, não res-
pondeu às mensagens enviadas 
via WhatsApp, nem atendeu às 
ligações. 

Declarações de Rogério 
Marinho não “atingem” 
prováveis adversários

ELEIÇÕES 2022



Dez dias após se submeter a uma 
cirurgia para implantação de uma 
válvula no cérebro para tratar um 
quadro de hidrocefalia, o ex-presi-
dente da Câmara Municipal de Natal 
e ex-vereador Franklin Capistrano 
vem se recuperando bem do proce-
dimento. Já em casa, junto à família, 
ele deverá retornar ao hospital para 
retirada dos pontos cirúrgicos na 
próxima semana e espera retornar às 
atividades em seu consultório antes 
dos festejos natalinos.

“Ele já está em casa, se recuperan-
do da cirurgia. O prognóstico é muito 
positivo e ele já está bem melhor. Na 
próxima segunda-feira 29, retornará 
ao hospital para retirar os pontos da 
cirurgia e no � nal do mês, retorna 
para uma consulta com o neuroci-
rurgião, para averiguar o estado da 
válvula que foi implantada no cére-
bro”, explicou o � lho do ex-vereador, 
o escritor Pablo Capistrano.

Aos 78 anos, Franklin é médico 
psiquiatra e foi vereador do municí-
pio de Natal por sete mandatos, ten-
do sido presidente da Câmara Mu-
nicipal durante o biênio 2105-2016. 

Filiado ao PSB, decidiu não disputar 
o pleito eleitoral em 2020 por opção 
pessoal, voltando sua dedicação aos 
atendimentos em seu consultório 
psiquiátrico e à sua família.

No último dia 15, o ex-parlamen-
tar foi submetido a uma cirurgia no 
cérebro após ter sido diagnosticado 
com hidrocefalia, o que afetou os 
movimentos do corpo.  A técnica 
realizada permitiu que o cérebro de 
Franklin retornasse ao seu tamanho 
normal, aliviando os sintomas da 
doença. “Foi uma cirurgia tranquila, 
sem intercorrências. Se Deus quiser, 
ele retornará às atividades no con-
sultório depois do dia 15”, informou 
Pablo.
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Projeto aprovado incentiva uso de bicicleta 
como opção de transporte em Natal

Em regime de urgência, vereadores de Natal aprovam três matérias do Executivo

O plenário da Câmara Municipal de Natal aprovou em 
segunda discussão, durante a sessão ordinária desta quin-
ta-feira (25), o Projeto de Lei n°11/2019 apresentado pelo 
vereador Chagas Catarino (PSDB) que institui a política de 
mobilidade sustentável e incentivo ao uso de bicicletas. De 
acordo com o texto, o objetivo é promover a melhoria do 
trânsito através do transporte não motorizado. 

“Programas que estimulem campanhas educativas 
voltadas para a mobilidade por meio de transporte não 
poluente devem ser apoiados por toda sociedade. A bi-
cicleta é um transporte alternativo e saudável que pode 
ajudar no processo de construção de uma cidade mais 
sustentável “, defendeu o vereador Chagas Catarino.

Em regime de urgência, o plenário 
da Câmara aprovou, durante sessão 
ordinária três proposições encami-
nhadas pelo Executivo que tratam 
sobre incentivos aos microempreen-
dedores, microempresas e empresas 
de pequeno porte, aluguel social, 
benefícios para os servidores munici-
pais e a criação do Programa de Pro-
moção Social Natal Solidário. A líder 
da bancada governista, vereadora Ni-

na Souza (PDT), falou sobre as maté-
rias. “São projetos importantes para 
Natal. Por exemplo, a prefeitura dará 
um auxílio mensal de R$ 1.200 para 
os pequenos empreendedores, que 
tanto ajudam a movimentar a nossa 
economia, além do aluguel social que 
foi � xado em R$ 600. Outra iniciativa 
relevante é a que trata dos servidores 
em situações emergenciais e o gover-
no precisa das suas horas extras, que 

atualmente o limite é de duas horas 
semanais, passa agora a poder usar 
quatro horas”, pontuou. “Por � m, o 
Natal Solidário, um movimento que 
será apoiado pelo município através 
da arrecadação de alimentos em par-
ceria com os clubes de futebol ABC 
e América, a � m de criar um canal 
para ajudar quem precisa e divulgar 
a cidade em todo país”, acrescentou a 
parlamentar. 

LOA 2022
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da 

Câmara, presidida pelo vereador Kleber Fernandes (PSDB), 
emitiu parecer favorável à Lei Orçamentária Anual (LOA 
2022), que � cará com a relatoria da vereadora Nina Souza 
(PDT). A peça orçamentária passa agora a tramitar na Casa. 
Elaborada pelo Poder Executivo, a LOA estabelece as despe-
sas e receitas que serão utilizadas pelo município no próxi-
mo ano através de um planejamento de gastos que de� ne as 
obras e serviços prioritários. 

CALENDÁRIO PLANO DIRETOR
A Comissão Especial de Estudos do Plano Diretor da CMN, 

presidida pelo vereador Aldo Clemente (PDT), de� niu o calen-
dário de audiências públicas, que acompanham passo a passo 
o debate da matéria e o andamento da apreciação e votação na 
Casa. Nesta sexta-feira (26), será debatido a orla de Ponta Negra 
à Redinha; no dia 03/12, as Zonas de Proteção Ambiental, no 
dia 10/12, as Áreas Especiais de Interesse Social e dia 17/12, as 
emendas parlamentares ao Plano Diretor. 

CIDADÃO NATALENSE
Nesta semana, a Câmara de Natal está promovendo 

cinco sessões solenes. Por proposição da vereadora Nina 
Souza (PDT), foi entregue o Título de Cidadão Natalense ao 
jornalista Dinarte Assunção. Já por proposição do vereador 
Pedro Gorki (PCdoB) foi entregue a Comenda Elino Julião a 
22 cantores e cantoras, músicos, produtores, produtoras e ar-
tistas em geral. Também foi realizada Sessão Solene pelos 30 
anos do Judô Clube Nagashima, por proposição do vereador 
Hermes Câmara (PTB) e Sessão Solene em alusão ao Dia Na-
cional do Doador de Sangue, por proposição do vereador Ro-
bson Carvalho (PDT). Já nesta sexta-feira (26) será entregue o 
Título de Cidadão Natalense à Sra Constância Lima Duarte, 
proposição da vereadora Divaneide Basílio (PT).

Matérial produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Natal

Acesse nosso site e redes sociais 
e fi que por dentro das notícias do poder 
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“O cronograma está sendo 
cumprido rigorosamente. 
E pelo calendário apro-

vado, discutido e acordado, o Plano 
Diretor de Natal deverá ser votado no 
Plenário da Câmara Municipal entre 
os dias 21 e 23 de dezembro”, disse 
o vereador de Natal, Aldo Clemente 
(PDT), sinalizando que o cronogra-
ma para apreciação do documento 
está dentro do prazo nas comissões 
temáticas, por onde está tramitando.

Aldo Clemente disse que “o cro-
nograma da Comissão Especial, que 
já está indo para a sua sétima audiên-
cia pública na próxima sexta-feira 26, 
vai discutir sobre a orla de Natal, on-
de estão inclusas as praias de Ponta 
Negra e Redinha”, explicou.

 “Já a oitava audiência acontecerá 
no dia 3 de dezembro e vai tratar so-
bre as Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs). A nona audiência pública 
está programada para acontecer no 
dia 10 de dezembro e serão debatidas 

as Áreas Especiais de Interesse So-
cial (AEIS). Decidimos na Comissão 
Especial que no dia 17 de dezembro 
será uma reunião interna com todos 
os vereadores para discutirmos as 
emendas parlamentares ao Plano 
Diretor de Natal”, frisou Aldo.

Para o vereador, “as emendas ao 
Plano Diretor serão recebidas até o 
dia 17 de dezembro. Temos que espe-
rar os vereadores que estão fazendo 
as suas emendas, mas já temos em 
torno de 90 emendas protocoladas 
ao PDN, e deve passar disso ao � nal 
do prazo”, comentou.

Em relação ao relatório apresen-
tado pelo Ministério Público do Rio 

Grande do Norte (MPRN), que detec-
tou que o Plano Diretor de Natal trata 
“timidamente” as questões da mobi-
lidade para pessoas com de� ciência, 
o vereador Aldo Clemente explicou 
que “temos que ser responsáveis e 
colocar no Plano Diretor o que não 
foi colocado na revisão � nal, antes 
do projeto chegar na Câmara, porque 
a acessibilidade deve ser para todos. 
Natal é carente e totalmente inaces-
sível, principalmente as calçadas e te-
mos a noção disso. Então serão, sim, 
inseridas, na minha opinião, as ade-
quações necessárias para termos um 
Plano Diretor que trate a acessibili-
dade como o ponto chave”, � nalizou.

Plano Diretor de Natal deverá 
ser votado até 23 de dezembro

REPRODUÇÃO

ELPÍDIO JÚNIOR

Aldo Clemente acredita que serão inseridas adequações de acessibilidade
Franklin Capistrano está em casa

DISCUSSÃO | Cronograma 
para apreciação do 
documento está dentro 
do prazo nas comissões 
temáticas da Câmara

Franklin Capistrano se 
recupera da cirurgia para 
implantação de válvula

NO CÉREBRO



Natal, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 7Economia

A Associação Nacional das 
Indústrias Grá� cas e da Co-
municação (Andigraf) e o 

Sindicato das Indústrias Grá� cas do 
Rio Grande do Norte (Singraf-RN), 
com o apoio da Federação das In-
dústrias do Estado do Rio Grande do 
Norte (FIERN), realizam o Prêmio de 
Excelência Grá� ca José Cândido Cor-
deiro, mais conhecido como Prêmio 
JC Cordeiro, nesta sexta-feira 26, no 
Hotel Holiday Inn, em Natal.

 A 12ª edição do Prêmio JC Cor-
deiro conta com 49 empresas inscri-

tas de 11 estados do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, com 498 produtos 
concorrendo à classi� cação. Um Ci-
clo de Palestras sobre temáticas atu-
ais e de relevância para o setor abre 
o evento, durante o dia, com grandes 
nomes da Indústria Grá� ca, seguido 
por um jantar e premiação, à noite.

O setor grá� co – assim como 
diversos setores da economia – 
precisou se reinventar mediante a 
pandemia do novo coronavírus. A 
impressão que já sofria com a moder-
nização e a fuga do impresso ao digi-

tal, percebeu na crise, uma chance de 
se sobressair.

Exemplo disso, com o crescimen-
to do delivery – única entrega possí-
vel durante o momento de ápice da 
pandemia -, as grá� cas passaram a 
produzir números expressivos de 
embalagens, sem contar que com 
a retomada gradual do presencial e 
a necessidade de sobrevivência de 
muitas empresas, o material promo-
cional foi um grande destaque dessa 
retomada para o mercado, como � ca 
claro na classi� cação do prêmio com 

excelentes produtos nas categorias 
mencionadas desta edição.

Além de parceiros locais como 
a FIERN, o Sebrae-RN, a Prefeitura 
Municipal de Natal, através da Secre-
taria de Cultura, o evento conta com 
parceiros fornecedores como a ABC 
Papéis e a Somagraf. E seguirá todas 
as recomendações de biossegurança 
em relação à Covid-19 como o uso 
de máscara de proteção individual, 
além do distanciamento social de 
mesas e disponibilização do álcool 
70%.

O Prêmio de Excelência Grá� ca 
José Cândido Cordeiro foi criado em 
2009 e é impulsionado pelo cresci-
mento econômico nacional, e tem 
por objetivo, promover e estimular 
a arte de produzir com Qualidade. 
O Prêmio é uma ação voltada para a 
inserção das Indústrias Grá� cas na 
revolução que ocorre no mercado da 
região. A cada ano o Prêmio cresce 
superando as expectativas do ano 
anterior e, é um excelente balizador 
da qualidade dos produtos Grá� cos 
produzidos no Brasil.

IV Fórum Onshore Potiguar aborda potencial 
da produção de petróleo e gás em Mossoró
POTENCIALIDADES | Evento, 
no hotel Garbos Recepções, 
debateu a abertura do 
mercado de gás natural e 
a produção de petróleo em 

O município de Mossoró re-
cebeu nesta quinta-feira 25 
edição do VI Fórum Onshore 

Potiguar. O evento, realizado no hotel 
Garbos Recepções, debateu a aber-
tura do mercado de gás natural e a 
produção de petróleo em terra.

Estiveram presentes no evento 
diversas autoridades políticas, espe-
cialistas, membros da cadeia produ-
tiva de petróleo e gás, representantes 
da Prefeitura de Mossoró, Governo 
do Estado e da agência reguladora de 
petróleo e gás.

O prefeito Allyson Bezerra desta-
cou que o Fórum Onshore Potiguar “é 
um importante evento que acontece 
aqui na nossa cidade. Mossoró que é 
a capital da produção de petróleo em 
terra. É uma cadeia que tende a ter 
um avanço signi� cativo. Já temos ho-
je 16 em operação e esperamos para 
esses próximos anos o aumento dos 
empregos com a instalação de mais 
empresas privadas”.

O titular da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômi-
co, Inovação e Turismo (SEDINT), 

Franklin Filgueira, também ressaltou 
a importância de Mossoró receber o 
evento e discutir as possibilidades de 
investimento da cadeia produtiva no 
município.

“Nós temos dentro do setor de 
petróleo da economia potiguar 13% 
do Produto Interno Bruto (PIB). Boa 
parte dessa produção acontece aqui 
em Mossoró. Então é signi� cativo de-
mais. Agora temos novos produtores 
privados que adquiriram essas áreas 
e estão começando a se instalar e 
produzir”, a� rmou Filgueira.

O presidente da Repedetro RN, 
Gutemberg Dias, enalteceu a che-
gada dessas novas empresas ao Rio 
Grande do Norte. “Mossoró tem um 
potencial muito grande na produção 
de petróleo e gás. Mesmo com o de-
sinvestimento da Petrobras, parte da 
produção que tinha sido estagnada 
começou a retomar. A indústria do 
petróleo está estruturada e que se vo-
cê � zer um investimento rapidamen-
te vai gerar emprego, gerar renda”, 
concluiu ele.

Natal sedia Prêmio JC Cordeiro de Excelência Gráfica
NESTA SEXTA-FEIRA

Prefeito Allyson Bezerra: “É um importante evento que acontece aqui na nossa cidade. Mossoró que é a capital da produção de petróleo em terra. É uma cadeia que tende a ter um avanço signifi cativo”

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM
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Fipe indica que reajustes salariais ficam 
abaixo da inflação no mês de outubro

O reajuste mediano dos salários 
nas negociações ocorridas 
em outubro � cou 1,8 ponto 

percentual abaixo do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). A 
in� ação acumulada nos últimos 12 
meses, tendo outubro como referên-
cia, é 10,8%.

Os números constam no boletim 
Salariômetro - Mercado de Trabalho 
e Negociações Coletivas, divulgado 
mensalmente pela Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Considerando os acordos co-
letivos, a situação é pior: o reajuste 
� cou 2,8 pontos percentuais atrás da 
in� ação. Em 70,1% das negociações 
coletivas, o reajuste foi menor que o 
INPC acumulado.

Das 193 negociações coletivas le-
vantadas, 54 foram na indústria me-
talúrgica, com reajuste mediano real 
de -4,6%. Em seguida, em número de 
acordos, está a construção civil, com 
29 negociações e um reajuste media-
no real que não repôs a in� ação (0%).

Quanto aos estados, São Paulo 
concentrou a maior parte dos acor-
dos, com 72 negociações, seguido por 
Minas Gerais (49). Nos dois casos, o 
reajuste mediano real � cou abaixo do 
INPC, -1,8% e -4,4%, respectivamente.

De acordo com a Fipe, a in� ação 
calculada pelo Instituto Brasileiro de 

Geogra� a e Estatística (IBGE) � cará 
entre 10% e 11% até maio. “Os reajus-
tes continuarão magros no próximo 
ano”, assinala o boletim.

O acompanhamento das nego-
ciações coletivas é feito por meio de 
acordos e convenções registrados no 
Mediador do Ministério da Econo-

mia.
A Fipe coleta os dados e informa-

ções disponíveis no sistema, tabula e 
organiza os valores observados para 

40 resultados da negociação coletiva, 
reunidos em acordos e convenções e 
também por atividade econômica e 
setores econômicos.

REPRODUÇÃO

Considerando os acordos coletivos, a situação é pior: o reajuste ficou 2,8 pontos atrás da inflação. Em 70,1% das negociações coletivas, reajuste foi menor que o INPC acumulado

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Republicanos
Partido Republicanos se reuniu quarta-feira 

em Brasília, com a presença do Presidente Na-
cional que abonou a � liação de Fernandinho, vi-
ce-prefeito de Mossoró e da secretária de Estado 
e ex-deputada Márcia Maia, dois grandes nomes 
do RN para o Republicanos, ainda con� rmou a 
pré-candidatura de Victor Hugo, um jovem com 
muito talento a deputado federal. Parabéns!!!

Política
Depois de várias reuniões do 

presidente Bolsonaro com todos 
os membros do PL, inclusive 
o nosso deputado federal João 
Maia, � cou decidido que o pre-
sidente Bolsonaro até começo 
do mês estará se � liando ao PL, 
levando o Ministro Rogério Mari-
nho atualmente sem partido pa-
ra que o mesmo seja pré-candi-
dato ao Senado pelo RN, Rogério 
tem feito um excelente trabalho, 
trazendo muitos benefícios para 
o estado como Ministro. O Minis-
tro Fábio Farias convidado para 
deixar o PSD e ir para o PP diz 
que ainda não houve de� nição. 

CPI da Covid
A CPI do Consórcio Nor-

deste vem sendo apurada pela 
comissão especial da Assem-
bleia Legislativa, com indícios 
de desvio de recursos não só do 
RN, mais de oito estados que 
compraram respiradores para 
COVID19, pagando de maneira 
errada antecipadamente, há 
empresas sem credibilidade; e 
ate hoje os R$ 5 milhões pagos 
pelo RN não foram devolvidos, 
nem dinheiro e nem respira-
dores, esta é a mesma situação 
também da Bahia e de outros 
estados, é preciso o dinheiro do 
povo de volta!!!

Plano Diretor
A Câmara Municipal de Na-

tal trabalha a todo vapor para 
que até o dia 22/23 de dezembro 
esteja aprovado o novo plano 
diretor, que desenvolverá Natal 
nas quatro regiões, respeitando 
o meio ambiente, vários empre-
sários no ramo de construção 
civil aguardam esta de� nição.

Carnatal
A Empresa Destaque, 30 

anos de credibilidade em orga-
nização do maior carnaval fora 
de época do mundo, vem to-
mando todos os cuidados para 
o Carnatal 2021, de 08 a 12 de 
dezembro, a grande novidade 
é o bloco puxado pela cantora 
Anitta, porém o padrinho de to-
dos esses anos é o bloco puxado 
por Bell Marques, temos tam-
bém Márcia Freire, Léo Santa-
na, Banda Eva, Claudinha Leite, 

Parangolé, Ricardo Chaves, Saia 
Rodada além dos Camarotes 
Beats com Open Bar. A entrada 
será exigido o cartão de vacina.

CEDUC
Lamentável a rebelião 

no CEDUC-PITIMBU, onde 
66 jovens menores infratores 
estão sob regime de medidas 
socioeducativas e 05 deles se 
rebelaram mantendo sob refém 
um educador por 04 horas com 
a faca no pescoço, além desta 
barbaridade ainda quebraram 
alojamentos e tocaram fogo, pa-
ra liberar o educador foi exigido 
a presença da imprensa e do 
Secretário de Segurança, alguns 
alegam maus tratos, porém não 
comprovaram e nem citaram 
que tipos de maus tratos está 
acontecendo, é necessário pro-
vidências urgentes para esclare-
cimento dos fatos.

DIVULGAÇÃO

TRE
O desembargador Gílson Barbosa, presidente do TRE/RN, diz 

da importância da sociedade para o fortalecimento da democra-
cia e enaltece o teste publico de segurança 2021, sistema de eletrô-
nico de votação, realizado pelo TSE até hoje.

Luiz Almir

TRATATIVAS | Das 193 
negociações coletivas 
levantadas, 54 foram na 
indústria metalúrgica
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Facilidades e condições 
especiais fazem a diferença 
na hora de adquirir a casa 
própria no RN

DIVULGAÇÃO

O setor da construção civil 
teve um aumento de 84% em 
empregos formais no Rio Gran-
de do Norte entre os meses de 
agosto e setembro deste ano e 
acumula um saldo positivo de 
mais de 3 mil postos de trabalho 
nos nove primeiros meses de 
2021. O setor foi o terceiro que 
mais empregou no RN no mês 
passado e contribuiu para o es-

tado ter o segundo melhor resul-
tado do ano em empregos com 
carteira assinada desde o início 
da pandemia, com 6,3 mil vagas. 
Os números são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) e mostram a 
importância da construção civil 
para a retomada do crescimento 
econômico.  

“Na construção das casas do 

condomínio Jardine nós abrimos 
100 vagas de empregos diretos e 
para os próximos meses devem 
ser abertas cerca de 50 vagas só 
neste empreendimento. É um 
ritmo de crescimento 50% maior 
do que em 2019 e 2020”, explicou 
co-fundador da Kactus Hub. 

Para que as vagas de em-
prego continuem surgindo, é 
necessário manter o mercado 

aquecido, com a expansão do 
crédito imobiliário, oferecendo 
taxas acessíveis. “É uma cadeia. 
Se o mercado está favorável para 
a compra, o setor vai construir 
mais e vai precisar de mão-de-
-obra, gerando emprego e renda 
para as famílias e isso volta de 
forma positiva para a economia 
porque estimula o consumo”, 
concluiu Rafael Matheus.

Obras ajudam a movimentar economia do RN

Facilidades na hora da compra
O programa Casa Verde e 

Amarela comtempla famílias 
que buscam comprar seu pri-
meiro imóvel e possuem renda 
de até R$ 7mil/mês. Cada faixa 
tem subsídio máximo e taxa 
de juros especí� co e muda de 
região para região. Aqui no Rio 
Grande do Norte, o subsídio 
máximo é de R$ 21 mil. Com as 
mudanças anunciadas no mês 
de setembro, houve aumento 
da primeira faixa de renda, que 
era de até R$ 1.800 para até R$ 
2.000. Antes, eram enquadrados 
imóveis até R$ 180 mil. Agora, 
os imóveis podem ser de até R$ 
198 mil. 

“Frente ao aumento da in-

� ação e da taxa básica de juros, 
a Selic, que hoje é de 7,75%, a 
redução na taxa de juros e a 
expansão da faixa de renda do 
Casa Verde e Amarela, con� r-
mam que é hora de aproveitar 
a oportunidade para assegu-
rar a compra de casa própria, 
pronta para morar”, assegurou 
o co-fundador da Incorporado 
Kactus Hub, Rafael Matheus. 

Com a condição especial 
oferecida para o Condomínio 
Jardine, o banco � nancia o 
máximo de 80% do valor em 
até 360 meses, e os outros 20%, 
a Kactus Hub � nancia, em 36 
meses. “Essa é uma opção ideal 
para quem não tem o dinheiro 

su� ciente para dar entrada no 
imóvel. Além disso, é possível 
usar o saldo do FGTS também 
para quitar o valor que o banco 
não � nanciou”, explicou Rafael 
Matheus. 

Foi o caso do professor Kaio 
Cavalcante. O professor reali-
zou o sonho da casa própria em 
fevereiro deste ano ao adquirir 
um imóvel no Condomínio Jar-
dine. Com é funcionário públi-
co, ele não tem direito ao Fundo 
de Garantia para adiantar o pa-
gamento do imóvel. “Essa con-
dição de � nanciamento de 20% 
oferecido pela Kactus foi funda-
mental e decisiva para que eu 
adquirisse o imóvel”, destacou. Banco fi nancia máximo de 80% e os outros 20% são fi nanciados pela Kactus Hub

Mais de 3 mil empregos foram gerados

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Com o � m do ano batendo à 
porta, muita gente já começa 
a planejar as realizações para 

2022. O sonho da casa própria ain-
da está entre as prioridades para 
a maioria dos brasileiros. Mesmo 
com a taxa básica de juros mais alta 
do que em meses atrás, o momen-
to ainda é propício para adquirir 
um imóvel. Até mesmo uma casa 

duplex, em condomínio fechado. 
O mercado oferece condições espe-
ciais e há também facilidades no � -
nanciamento de imóveis oferecidos 
pelo Governo Federal e pela Caixa 
Econômica. 

É o caso do Condomínio Jar-
dine, da incorporadora Kactus 
Hub, que oferece casas duplex em 
Parnamirim, na Grande Natal. 

O empreendimento já tem 134 
imóveis prontos e outros 53 em 
construção, que serão entregues 
nos próximos 10 meses. A última 
etapa, também com 53 casas, se-
rá entregue em setembro de 2023, 
totalizando 106 novas casas nos 
próximos 24 meses.

Os imóveis têm 65m2 de área 
construída e 75m2 de área total. O 

condomínio � ca a apenas 5 min do 
centro de Parnamirim e a 10min 
da Av. Maria Lacerda e tem diver-
sas opções de lazer e segurança, 
incluindo acesso por biometria e 
trilha ecológica privativa. O resi-
dencial se encaixa nos critérios do 
programa Casa Verde e Amarela, 
que passou por mudanças recentes 
para ampliar o público-alvo. 

MORADIA | Condomínio fica 
a apenas 5 minutos do 
centro de Parnamirim e a 10 
minutos da Avenida Maria 
Lacerda e tem diversas 
opções de lazer e segurança

Condomínio Jardine, da incorporadora Kactus 
Hub, que oferece casas duplex em Parnamirim



O coordenador da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo, 
Herculano Campos, revelou 

que os quatro menores infratores en-
volvidos no motim com refém, ocor-
rida na quarta 24, foram isolados em 
um alojamento à parte e poderão ter 
suas penas aumentada. 

Em entrevista ao Agora RN, Cam-
pos relatou que os infratores coloca-
ram fogo em um colchão e usaram 
antenas como objeto para ameaçar 
o refém, um educador, que não � cou 
ferido. Questionado sobre o amparo 
psicológico ao educador, Herculano 
garantiu que a FUNDASE concede 
esse tipo de cuidado, mas não soube 
responde se a vítima o recebeu: “Nós 
temos apoio psicológico a disposi-
ção. Caberia a ele demandar isso, 
mas até o momento, eu não a infor-
mação se houve demanda da parte 
do funcionário para isso.”

Interrogado se a FUNDASE irá 
aumentar a rigidez com os internos 
para evitar novas rebeliões, Hercu-
lano explicou: “Objetivamente, não 
tem como a gente dizer cem por 

cento que não vai mais acontecer. 
A gente sabe que tá lidando com 
adolescentes, muitos dos quais são 
envolvidos com esquemas do cri-
me organizado e que estão presos, 
portanto, estão sempre pensado em 
esquemas fugas ou qualquer coisa 
do gênero. Por isso mesmo, estamos 
sempre revendo procedimentos de 
segurança, fazendo revistas nos alo-
jamentos. Recentemente, criamos 
o GTI, o Grupo Técnico de Inter-
venção, com a expectativa que esse 
grupo ajude a evitar situações como 
essa.” 

Herculano também minimizou 
a ação dos menores infratores. Para 
ele, o episódio no CEDUC não pode 
ser nomeado como um motim, con-
siderando as circunstâncias: “Quatro 
internos � zeram o educador refém, 
e logo em seguida, dois saíram da 
situação; só dois � caram. Além disso, 
tudo � cou restrito ao alojamento 02. 
Ou seja, Não dá para caracterizar co-
mo motim uma situação dessas. Essa 
história de motim me surpreende”, 
comentou.
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
– SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021, ID 184 
GO, Processo nº 00210066.001144/2021-02, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER/ MOSSORÓ, 
no dia 09 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br sob o número  898800. O Edital encontra-se disponível no referido site do 
Banco do Brasil e no www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão 
disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação 
do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio 
Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 25/11/2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Menores rebelados podem ter penas aumentadas

Trio tenta escapar da PM e termina 
flagrado com drogas em Mãe Luiza

Ministério Público do Rio 
Grande do Norte deflagra 
operação contra tráfico 
na Região do Seridó

PUNIÇÃO | Coordenador 
da FUNDASE, Herculano 
Campos, disse, ainda, que 
os internos envolvidos na 
confusão foram colocados 
em um alojamento separado 
dos demais

REPORODUÇÃO

Herculano Campos citou criação do Grupo Tático de Intervenção

FLAGRANTE SERRANA

Policiais militares da Força 
Tática do 1° Batalhão pren-
deram, na tarde de quinta 

25, três homens com mais de 17 
quilos de entorpecentes durante 
patrulhamento na 9ª Travessa 
João XXIII, no bairro de Mãe Lui-
za, zona Leste de Natal. 

Segundo informações da Polí-
cia Militar, a ação aconteceu por 

volta do meio dia. Os policiais vi-
sualizaram o trio em atitude sus-
peita. Ao perceberem a presença 
policial, os suspeitos correram 
em direção ao � nal da travessa, 
mas foram alcançados.

Após a abordagem, que foi 
feita no mesmo local, os acusa-
dos foram identi� cados como 
Luiz Carlos Xavier Campos, de 

37 anos, Rodrigo Cardoso da Sil-
va, de 38 anos, e Daniel Pinheiro 
do Nascimento, de 23 anos. Com 
eles, foram encontrados 20 table-
tes maiores e 2 porções menores, 
totalizando cerca de 17,8 kg de 
maconha.

O procedimento foi registra-
do na Delegacia Especializada 
em Narcóticos.

DIVULGAÇÃO

Material apreendido com os três acusados, que tentaram escapar, mas terminaram sendo alcançados pelos PMs

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte de� agou, 
nesta quinta-feira 25, a Ope-

ração Serrana, com objetivo de com-
bater o trá� co de drogas em cidades 
do Seridó potiguar. No total, foram 
cumpridos 1 mandado de prisão e 
outros 16 de busca e apreensão, nas 
cidades de Florânia, São Vicente, 
Tenente Laurentino e Caicó. Houve 
apreensão de drogas, dinheiro e cin-
co prisões em � agrante. As seis pes-
soas presas foram encaminhadas ao 
sistema carcerário potiguar.

A investigação sobre a atuação 
do grupo criminoso � cou a cargo da 
Promotoria de Justiça de Florânia, 

com o apoio do Grupo de Atuação 
Especial de Repressão ao Crime Or-
ganizado do Seridó.

A Operação contou com a parti-
cipação de promotores de Justiça e 
servidores do MPRN. A ação contou 
com 68 policiais militares. Foram 
apreendidos cocaína, crack, maco-
nha, balança de precisão, máquinas 
de cartão, vários cartões e ainda di-
nheiro em espécie.

O material apreendido será pericia-
do pelo MP e servirá de provas de que 
os investigados estão associados para 
prática do crime de tráfico de drogas, 
mediante armazenamento, transpor-
te, venda e aquisição de entorpecentes.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA 

 
Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, CNPJ 08.272.049/0001-05, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada Prévia para a construção da barragem Santa Luzia, localizada no Sítio Cachoeirinha, 
zona rural do município de Angicos/RN. 
*Republicado por incorreção. 

Marcelo Pessoa da Cunha Lima Junior 
Secretário Adjunto da SAPE/RN 

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 
 
Processo: 0812935-78.2019.8.20.5001 
EXEQUENTE: VERÍSSIMO E FILHOS LTDA. (SHOPPING CIDADE JARDIM) 
EXECUTADO: SÃO CAMILO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (Vinte) dias  
O(A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma 

da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0812935-78.2019.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
VERÍSSIMO E FILHOS LTDA. (SHOPPING CIDADE JARDIM) contra EXECUTADO: SÃO CAMILO COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, sendo determinada a CITAÇÃO de São Camilo Comercio de Alimentos Ltda - CNPJ: 
06.206.694/0001-02, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 12.731,83 (doze 
mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 
5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 
10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente 
protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador 
especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico 
Judiciário, digitei e conferi. 

Natal, 9 de novembro de 2021. 
 

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 
Juíza de Direito 

 

 
2x8 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n. 02/2021  
Assembléia Geral Extraordinária Digital da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande 

do Norte COOPANEST-RN – CNPJ 70.141.940/0001-86 
 

Ficam convocados todos os 326 (trezentos e vinte e seis) sócios cooperados ativos para a Assembléia Geral 
Extraordinária Digital da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande do Norte, a realizar-se no dia 09 de 
dezembro de 2021 (quinta-feira) às 15h em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 16h em 2ª 
convocação com metade mais 1 (um) dos cooperados e às 17h em 3ª convocação com um mínimo de 10 (dez) 
cooperados. Será realizada de forma digital pela plataforma Zoom, com a seguinte ordem do dia: 
1 – Reforma do Estatuto aprovado em Assembleia de 25 de novembro de 2015: Apresentação e votação das alterações 
propostas do Estatuto Social. 
 
 
 
 
 
 
 

Abinoam Praxedes Marques Junior 
Diretor Presidente 
007.674.614-36 

 
Maiores informações e link de acesso à AGO/AGE Digital estarão disponíveis no Minhas Guias e site da Coopanest/RN.  
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 
Município e Comarca de Monte Alegre 

Estado do Rio Grande do Norte 
Av. Juvenal Lamartine, 423, loja 03, Centro, CEP 59182-000 

CNPJ/MF 08.483.315/0001-49. Fone: (84) 3276-2234 – E-mail: cartoriomontealegrern01@yahoo.com.br 
 

EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE  
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL 

Lidiana Alves da Silva, Tabeliã interina do Serviço Notarial e Registral de Monte Alegre/RN, situado na Av. Juvenal Lamartine, 
nº 423, Loja 03, Centro, Monte Alegre/RN, FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, aos ausentes, desconhecidos, eventuais interessados, seus cônjuges e/ou  sucessores, bem como por meio 
deste reitera NOTIFICAÇÃO de PAULO ORLANDO PINHEIRO, português, casado sob o regime da separação de bens, 
portador da cédula de identidade nº V-423256-W-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF nº 735.181.401-59, residente e 
domiciliado no Sítio Tremedais, zona rural de Monte Alegre/RN; que na forma do art. Art. 213 da Lei 6.015/1973 foi apresentado 
requerimento que encontra-se em tramitação perante esta Serventia Imobiliária, de RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE UM(01) 
IMÓVEL RURAL situado no Sítio Olho D’Água do Coité, Monte Alegre/RN, com área igual a 16,9173 hectares e Perímetro de 
1.922,27 metros, cadastrado no INCRA sob código 180.092.006.653-4, a requerimento firmado aos 07 (sete) dias do mês de 
outubro do ano de 2021, pelo(s) interessado(s) ALICE SOARES SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 05 (cinco) 
dias do mês de abril de 1997, inscrita no CPF/MF n° 701.264.044-88, portadora da cédula de identidade n° 3.047.503-ITEP/RN, 
filha de Arlindo José da Silva e Aldenizia Soares de Souza, com endereço na Rua Professora Dirce Coutinho, nº 1.732, Bloco 4,  
Apto. 204 – Capim Macio, Natal/RN, CEP nº 59.082-180, onde tem domicílio, na qualidade de inventariante do Espólio de Arlindo 
José da Silva, a qual faz-se legitimada haja vista conteúdo Termo de Compromisso de Inventariante, expedida pela Exma. Juíza 
de Direito da 9ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal/RN, MMª Fátima Maria Costa Soares de Lima, assinada 
eletronicamente às 20:43:29 horas do dia 27 de julho de 2021, correspondente ao Documento de nº 
21072720432948100000068089478, extraído dos autos da Ação de Inventário, Processo nº 0832939-68.2021.8.20.5001, 
recebido em 26 de outubro de 2021, solicitando que se proceda à notificação de PAULO ORLANDO PINHEIRO, português, 
casado sob o regime da separação de bens, portador da cédula de identidade nº V-423256-W-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no 
CPF/MF nº 735.181.401-59, residente e domiciliado no Sítio Tremedais, zona rural de Monte Alegre/RN, recebido em 26 de 
outubro de 2021; instruído com uma via do memorial descritivo; uma da planta dos trabalhos técnicos realizados por Giovani 
Alves, inscrito no CRT/RN sob n°10829873449, objetos do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT sob nº BR20211015322 e 
demais documentos os quais permanecerão à disposição dos eventuais interessados para exame nesta Serventia, que funciona 
no endereço acima informado, das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (84)32762234.  Decorrido o prazo de 
15(quinze) dias corridos a contar da data da última publicação do edital de que trata o §3º do inciso II do Art. 213 da Lei 
6.015/1973, sem que haja eventual apresentação de impugnação escrita com as razões da discordância, será presumida a 
anuência ao pedido de RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL nos termos do art. 213, II, §4º da Lei Federal nº 
6.015/1973, e ensejará a sua imediata averbação, conforme previsto no art. 213, II, §5º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital. Monte Alegre/RN, 10 de novembro de 2021. A Oficiala de Registro, Lidiana Alves da Silva. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MAC – MADEIRAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS EIRELI, CNPJ: 03.781.031/0002-04, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte, IDEMA, LICENÇA SIMPLIFICADA para COMERCIO DE MADEIRAS SEM BENEFICIAMENTO, 
localizada na RUA DOS DOURADOS, CENTRO, SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Rio Grande do Norte. 
 

LUIS PAULO DE OLIVEIRA– Proprietário 
 

 
 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
F LEAL MEIRELES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o N° 40.785.651/0001-59, torna público que recebeu 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte 
Licença de Operação, com prazo de validade até 27 de novembro de 2024, em favor do empreendimento 
Extração de Granito, localizada no Fazenda Pedreira Serrinha, Zona Rural de São Gonçalo do Amarante -RN.  
 

FÁBIO LEAL MEIRELES 
 

 
 

O Instituto Santos Dumont 
(ISD) � nalizou nesta quar-
ta-feira 24 a última ação de 

educação permanente em saúde 
com pro� ssionais da rede básica de 
São  Gonçalo do Amarante. Quase 
30 trabalhadores, entre médicos 
(as), enfermeiros (as), � sioterapeu-
tas, fonoaudiólogos (as) e assistentes 
sociais, participaram da formação 
em atendimento aos pacientes com 
epilepsia, com conteúdo ministrado 
por preceptores multipro� ssionais e 
residentes do Centro de Educação e 
Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi 
(Anita), uma das unidades do ISD 
em Macaíba que integra a equipe do 
Serviço Multipro� ssional Especia-
lizado em Epilepsia Farmacorresis-
tente (Semep ISD).

As discussões técnicas foram 
iniciadas pela manhã e se estende-
ram ao longo da tarde, com a ex-
posição de casos clínicos reais rela-
cionados a pacientes com epilepsia 
de difícil controle. O ISD, através 
do Anita, é referência estadual para 
o acolhimento e atendimento de 
pessoas com essa condição. A ação 
desta quarta-feira faz parte de um 
projeto que tem o objetivo de capa-
citar pro� ssionais da atenção básica 
para que eles saibam fazer o acom-
panhamento, diagnóstico, possíveis 
encaminhamentos e dar todo o 
suporte necessário às demandas 
de eventuais casos de epilepsia 
que chegam à rede. A doença pode 
provocar convulsões ou crises não 
convulsivas e, por exemplo, sensa-
ções de distorção de percepção, mo-

vimentos descontrolados de uma 
parte do corpo ou medo repentino.

“Nós oferecemos formação para 
equipes de saúde de São Gonçalo 
do Amarante, Macaíba e Extremoz. 
Estamos � nalizando o terceiro gru-
po de São Gonçalo do Amarante e, 
a partir dessa formação, esses pro-
� ssionais poderão diagnosticar e 
acompanhar pacientes com epilep-
sia. Além disso, essa formação am-
plia a relação com o ISD no sentido 
de darmos mais suporte. Hoje, o ISD 
é referência no RN para casos de epi-
lepsia farmacorresistentes”, declara 
Celina Reis, preceptora médica neu-
rologista infantil do ISD.

O objetivo da educação perma-
nente direcionada aos pro� ssionais 
da rede pública de saúde é descen-
tralizar o conhecimento sobre a epi-
lepsia e possibilitar que outros traba-
lhadores da área, além dos médicos 
especialistas, consigam trabalhar na 
identi� cação da condição de forma 
precoce. “Isso possibilita um trata-
mento mais efetivo. A epilepsia afeta 
a pessoa em seu meio social, pro� s-
sional, familiar e, quanto mais cedo 
for feito o diagnóstico por qualquer 
pro� ssional de saúde, há possibili-
dade dele ter melhor qualidade de 
vida. O Sistema Único de Saúde tem 
gargalos em relação aos médicos 
especialistas, como neurologistas, 
para atendimento aos pacientes com 
epilepsia”, comenta a preceptora 
médica neurologista adulto do ISD, 
Nicelle Candez. Segundo explica, a 
condição pode afetar a área motora, 
linguagem e comunicação e o conví-
vio social do paciente.

São Gonçalo do Amarante é um 
dos municípios de abrangência do 
Centro Especializado em Reabilita-
ção (CER IV ISD) localizado no Ani-
ta, e é o terceiro contemplado com 
as capacitações sobre o tema, que já 

tiveram como público pro� ssionais 
de Macaíba e Extremoz. Outros 32 
pro� ssionais de São Gonçalo passa-
ram pela Anita em formação sobre o 
mesmo tema, no início de outubro. 
A clínica de Epilepsia do CER IV ISD 
é referência no Rio Grande do Norte 
em assistência às epilepsias farma-
corresistentes – que desencadeiam 
crises de difícil controle por medi-
camentos.

Além das médicas Celina Reis e 
Nicelle Candez, integram o SEMEP 
a preceptora multipro� ssional neu-
ropsicóloga Joísa Araújo; a precep-
tora multipro� ssional nutricionista 
Luciana Câmara; a preceptora mul-
tipro� ssional terapeuta ocupacio-
nal Izabel Silva, e residentes.

A clínica de epilepsia do CER 
IV ISD é um serviço para o acolhi-
mento, atendimento e tratamento 
multipro� ssional especializado das 
epilepsias graves, ditas farmacorre-
sistentes.

O Serviço Multipro� ssional 
Especializado em Epilepsia Farma-
corresistente (SEMEP), conta com 
um corpo de pro� ssionais da Neu-
rocirurgia, Neurologia Pediátrica e 
Adulto, Serviço Social, Psicologia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Tera-
pia Ocupacional e Nutrição especia-
lizada em Dieta Cetogênica.

O Instituto Santos Dumont é 
uma Organização Social vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC) e 
engloba o Instituto Internacional de 
Neurociências Edmond e Lily Safra 
e o Centro de Educação e Pesquisa 
em Saúde Anita Garibaldi, ambos 
em Macaíba. A missão do ISD é 
promover educação para a vida, for-
mando cidadãos por meio de ações 
integradas de ensino, pesquisa e 
extensão, além de contribuir para a 
transformação mais justa e humana 
da realidade social brasileira.

ISD promove última ação 
de educação permanente 
com profissionais de saúde
SÃO GONÇALO | Quase 30 
trabalhadores participaram 
da formação em atendimento 
aos pacientes com epilepsia 

Objetivo da educação permanente aos profi ssionais da rede pública de saúde é descentralizar conhecimento sobre a epilepsia

DIVULGAÇÃO
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SIMONE SILVA
@simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

ESTRELA 
Nasceu na última quarta-feira, no 

Hospital Nossa Senhora das Neves, 
Ester, primeira � lha da estilista e 
in� uenciadora potiguar Nathy Faria 
com o empresário paraibano Graco 
Parente. O nome da menina é bíblico 
e signi� ca aquela que brilha, ou 
estrela. Parabéns a família. 

MAR POTIGUAR 
Chega a sexta fase o projeto  

“Olhar Potiguar – Arte e Solidariedade 
Unidas” que reúne 100 fotógrafos 
pro� ssionais do Rio Grande do Norte. 
Cada um doou imagens e direitos 
autorias para que elas sejam comer-
cializadas e a renda seja completa-
mente destinada à Toca da Assis, a 
instituição inspirada apenas em Clara 
e São Francisco que presta assistência 
aos pobres. Desta fase, intitulada Mar 
Potiguar e que mistura arte com so-
lidariedade, participam os fotógrafos 
Canindé Soares, Fernando Chiriboga, 
Marcelo Buanain, Giovanni Sérgio, 
Carla Belke e Leila Cunha Lima, está 
última fomentadora  da ação. 

COMENDA 
Por falar no fotógrafo Canindé 

Soares, ele, a coluna e diversos colegas 
de imprensa como Claudia Angelica, 
Anderson Barbosa, Heldon Simões, 
Kleber Teixeira e Sergio Costa serão 
agraciados hoje com a Medalha 
do Mérito Policial Luiz Gonzaga, 
concedido pela polícia Militar do RN 
a pessoas que contribuem com a glo-
riosa PM e com a segurança Pública. 
Muito honrada!

LUXO
Circulando já na cidade os 

disputados convites para arquitetos 
- escolhidos a dedo - conhecer, em pri-
meira mão, a loja da Riolax em Natal. 
Trata-se da primeira rede de franquias 
de banheiras, spas e ofurôs do Brasil, 
cuja unidade potiguar tem como 
dono Alexsandro Cunha. Nos dias 
1,2,3 os pro� ssionais potiguares, em 
grupos distintos,  serão recebidos de 
forma luxuosa, pelo CEO da empresa, 
Rodrigo Borges, que pessoalmente 
apresenta as peças quem podem 
ser personalizas com ozonioterapia, 
cromoterapia e aquecedor e devem 
fazer sucesso nas varadas e casas de 
praia do jet potiguar.

ENCONTRO
A arquiteta Samara Gosson 

abriu a morada da Candelária, esta 
semana, para receber, amigas que-
ridas do Pré B Neves92. O encontro 
não pôde ocorrer no ano passado 
em virtude da COVID-19, então a 
saudade era grande e os assuntos 
muitos. Expert na arte de bem re-
ceber as meninas foram brindadas 
com uma belíssima mesa by Best 
Platter e os papos na varanda foram 
longos. Com algumas ausências, 
integravam a turma as juízas Lina 
Flavia e Luciana Maria Maciel, a 
Dermato Patricia Freire, a empre-
sária Ana Karina Diniz, a bancária 
Elionay Câmara e a psicóloga 
Magali Cabral

J’ADORE
Os natalenses amantes do 

cinema e da cultura francesa já 
festejam o início, ontem, do Festival 
Varilux de Cinema Francês, com 
exibição de 17 � lmes inéditos e dois 
clássicos, no Cinépolis do Natal 
Shopping. Trata-se do maior evento 
do mundo dedicado à cinematogra-
� a da França, fora daquele país. Os 
longas poderão ser assistidos até o 
dia  8 de dezembro.

POLÍTICA 
Gilberto Kassab marca presen-

ça hoje, em Natal, para o Encontro 
Estadual do PSD e a posse da nova 
executiva feminina estadual da 
legenda. A vereadora de Natal, Ca-
mila Araújo (aniversariante do dia) 
será a nova presidente. Na direção,  
Marianna Almeida (prefeita de Pau 
dos Ferros); como vice-presidente e 
Divanize Oliveira (prefeita de Baraú-
na) como secretária. A legenda é 
comandada pelo ex-governador 
Robinson Faria, novo vovô da praça.

Happy    Birthday
Camila Araujo, Adriana Maga-lhães Faustino, Demetrio Dantas, Rogério Marinho, Luciano Kleiber, Chico Zé, ED Oliveira, Aluísio Alves Neto, Cristiana Torres, Edlucia Dantas e Helder Medeiros

BOAS & CURTAS
 A querida empresária Rosa Lemos foi vítima de golpe do 

Instagram. Após clicar num link, teve sua rede social tomada 
por bandidos virtuais, que passaram a efetuar postagens 
indevidas.
 O artista plástico Mocó esteve no Colégio das Neves, onde foi rece-

bido com muito carinho por crianças da educação infantil. Ele prestigiou 
exposição de artes inspiradas em suas obras, produzidas pelos pequenos.
 Depois de a China banir criptomoedas no país, o gover-

no indiano anunciou que também pretende proibir  transações  
privadas de criptoativos e lançar sua própria moeda o� cial. 
 Sábado tem o Surf Dog Festival na Praia de Miami, a partir 

das 14h. Com a presença de grandes campeões mundiais orientando 
os novos praticantes e, claro, competindo. Evento organizado por 
Jacqueline Cordeiro.

Se tem paz, fique!“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

BDAY  -  CRISTIANA TORRES

DIVULGAÇÃO

Na Casa Cor, a arquiteta Olga Portela

As primas Laurita, Silvia e Julia 
Arruda, em casamento recente

Walkiria Santos recebeu, na câmara 
municipal, a Comenda Elino Julião, 

proposta pelo vereador Anderson Lopes

Aniversariante do dia, a querida 
Edlucia Dantas com José Leite

BRUNNA PEDROZA e RAKELLE ALENCAR, 
consultoras e empreendedoras resolveram 
se unir para juntas oferecerem serviços que 
se complementam, por meio de consulto-
ria de moda e estilo. O objetivo é elevar  e 
celebrar a autoestima através da imagem e 
transformar as pessoas com este conheci-
mento. Amanhã as meninas promovem um 
dia de imersão, o Color Make Day. “Somos 
duas mulheres empreendedoras, sonhado-
ras e fortes que resolvemos fazer com que 
outras possam descobrir ainda mais seus 
pontos fortes e viver ainda mais confian-
tes”, explicou @brunnapedroza que conta 
com a @rakellealencarcollors na missão.

#DESTAQUE
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D e  2 2  a  3 0  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 2 1Unidades prontas ou na planta.

Tire agora
suas dúvidas
com nossa
equipe de
vendas.

A MELHOR NOTÍCIA DO DIA: ESTÁ MAIS FÁCIL REALIZAR SEU SONHO.

Compre com preço de outubro
e ainda muito mais vantagens
para você. 

É MELHOR
SE FOR
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HORÓSCOPO

TV TUDO

Sextou, meu cristalzinho, e você vai ter que apelar para o 
seu charme se quiser melhorar o convívio com os colegas 
de trabalho. Há sinal de alguns desafi os pela frente e pode 
pintar briga mais séria, seja com amigos ou com outras 
pessoas mais próximas, principalmente no romance.

Sextou, meu bem, e o desejo de reunir os amigos 
e matar a saudade de todo mundo vai dar as 
cartas. Mas, primeiro, vai ser preciso redobrar os 
esforços no serviço para não se distrair no meio 
do caminho.

Sextou, Touro, mas vai ser preciso adiar a diversão 
e redobrar o esforço se quiser cuidar das tarefas de 
rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja 
em home offi ce ou de outra maneira, vá em frente, 
mas não baixe muito a guarda.

Você vai fechar a semana com muitos sonhos e projetos 
ambiciosos, mas é melhor pisar no freio em alguns 
momentos. Não vai ser tão fácil deixar as coisas em 
ordem, botar o serviço em dia, rever alguns planos, pensar 
no que deseja para o futuro e até fazer alguns ajustes.

Gêmeos, e embora possa contar com seu raciocínio 
rápido em alguns momentos, é melhor não marcar 
bobeira. Só tenha cuidado na hora de se expressar, 
escolha as palavras com cuidado e confi ra duas vezes 
antes de enviar um e-mail pra não esquecer nada.

O seu lado aventureiro segue a todo vapor nesta 
sexta, e você vai sonhar com altas aventuras. 
Errado não tá, mas sua atenção pode fi car um 
pouco dispersa, então é melhor gastar o excesso 
de energia sem colocar a saúde em risco.

Assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta, 
mas você pode ter alguns imprevistos e até 
prejuízo nessa área se não tiver cuidado. Como 
não adianta fi car reclamando sem fazer nada, o 
jeito é mostrar empenho e ralar dobrado pra dar 

Sextou, Caprica, e seu sexto sentido estará afi ado, 
ainda mais se anda buscando novos rumos para o 
futuro. Para consultar as energias do universo e saber 
se está no caminho certo, o Mapa Numerológico 
Anual pode dar as respostas que você procura.

Sextou, Leão, e apesar da Lua brilhando toda feliz em 
seu signo, há sinal de muitos desafi os pela frente antes 
de encerrar a semana! Como você adora dar ordens, 
vale a pena vigiar suas atitudes para não exagerar e 
bater de frente com os colegas no trabalho.

Seu lado sociável segue em alta, mas os 
relacionamentos também reservam desafi os, 
inclusive no trabalho. Pode fazer alguns contatos 
interessantes, mas há sinal de concorrência pela 
frente e alguém pode tentar te passar para trás.

Sextou, Virgem, mas a Lua ainda pede cautela, tanto na 
vida profi ssional quanto em outras áreas mais pessoais. 
Seu jeito mais fechado pode difi cultar um pouco na 
hora de lidar com os colegas no trabalho, mas tente 
ceder em alguns pontos e busque o equilíbrio.

Peixes, mas a semana tá acabando e vale a pena fazer 
um esforço fi nal para conseguir o que deseja! Não vai 
ser fácil manter o foco no trabalho, mas sua dedicação 
tem tudo para impressionar, e se tiver que encarar horas 
extras, saiba que a saúde também vai pedir mais cuidado.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Acabo de receber o novo livro 

do professor Marco Antonio Villa, 
“Um País Chamado Brasil”. Em 

leitura.As inscrições para a 
temporada 2022 do “MasterChef ” 
na Band já estão abertas...... Ano 
que vem, conforme informado, o 

“MasterChef ” passará a ser diário na 
grade da Band.Em paralelo ao seu 
trabalho como a Morte, em “Quanto 

Mais Vida, Melhor!”, a cantora e 
atriz A Maia promove o clipe Di 

Amantes e também um novo single.
Terminaram por volta das 4h 

da manhã de ontem as gravações 
de “Verdades Secretas 2”...... 

Rômulo Estrela e Agatha Moreira, 
só os dois em cena, fecharam os 

trabalhos da novela do Globoplay.
Miguel Falabella con� rma que 
as gravações de “O Coro”, para o 

Disney+, terminam no comecinho 
de dezembro...... E que a partir daí 
� cará na espera da série “Novela”, da 
Amazon, onde fará o antagonista da 

Monica Iozzi.

A televisão brasileira, vez 
por outra, até tem procurado 
acelerar o processo de reno-
vação dos autores de novelas. 
Enquanto estava na direção de 
dramaturgia da Globo, Silvio de 
Abreu sempre disse que essa era 
uma de suas prioridades. Justiça 
se faça, assim foi e ele conseguiu.

Mas é uma pena constatar 
que, hoje, faltam espaços den-
tro da televisão para permitir o 
desenvolvimento de novos tra-
balhos.

Na Globo, muitos dos mais 
antigos começaram adaptando 
textos literários para programas 
como “Caso Especial” ou escre-
vendo episódios para o “Você 
Decide”.

Portas de entrada que se fe-
charam com o tempo.

A novela, que deveria coroar 
o � nal de um processo, virou o 
começo. Nem todos chegam lá.

Mas situação muito pior vi-
vem os redatores de humor. Pa-
ra eles, praticamente mais nada 
existe, como oportunidade, na 
televisão atual.

Das tantas portas que existi-
ram no passado, só a da “Praça” 
continua entreaberta.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

WARNERMEDIA/DIVULGAÇÃO

Redatores de humor têm 
situação ainda pior que 
autores de novelas

Em compensação
Nesta sexta-feira, um dos � lmes 

mais aguardados de 2021, “Duna”, 
passa a integrar o catálogo de conte-
údos da HBO Max. Chama atenção 
como os � lmes estão chegando cada 
vez mais rápido ao streaming.

Muitas vezes, até, simultanea-
mente ao cinema.    

Memória
Müller, ex-jogador e agora co-

mentarista, assinou com a Record 
para comentar o Paulistão.

Lembra o Edu Cesar, do Papo de 
Bola, que essa é a sua segunda passa-
gem na casa: foi como convidado no 
Mundial de Clubes, em 2005, vencido 
pelo São Paulo. A transmissão tinha 
Eder Luiz, Neto e Oscar Roberto Go-
doy. 

Bacana
Os atores de “Gênesis” lotaram as 

redes sociais com imagens e mensa-
gens de agradecimento, por conta da 
exibição do último capítulo.  

“Foi muito especial, meus ami-
gos!!! Um gigantesco muito obrigado 
a todos que � zeram parte desse pro-
jeto lindo!”, escreveu � iago Rodri-
gues, direto de Portugal.

Programação
A Globo marcou para 27 de de-

zembro, depois de “Um Lugar ao Sol”, 
a exibição da “Retrospectiva 2021”.

Apresentação de Sandra An-
nenberg e Glória Maria.

Também na fita
O “Show da Virada”, da Globo, 

também está con� rmado para a noi-
te de 31 de dezembro.

Formato novo, desta vez reunin-
do shows e vários clipes.

Economia
A TV Jovem Pan, assim como a 

CNN Brasil, tem diversos programas 

com a participação de comentaris-
tas, em posições políticas diferentes.

A diferença é que, ao contrário da 
concorrente, a JP ainda não tem um 
elenco � xo. Vai se valendo de convi-
dados.

A propósito
Programa do Caio Coppolla na 

TV Jovem Pan virou quebra-cabeça.
Por enquanto, tudo no lápis ou 

gravação de pilotos, em busca do for-
mato ideal.

Pergunta...
Durante o evento da Net� ix, 

no começo da semana, jornalistas 
questionaram sobre como o Brasil 
poderia se destacar nas animações 
infantis.

Ter obras grandes e bem produ-
zidas como “A Caminho da Lua” e 
“Maya e os 3 Guerreiros” no catálogo.

... Resposta
Daniela Vieira, Gerente de Con-

teúdo para Crianças e Famílias da 
plataforma, tomou a palavra e foi 
enfática na resposta:

“Chega de síndrome de vira-lata”, 
e reforçou que o país tem capacidade 
para produzir algo semelhante e até 
de qualidade superior no gênero.

Últimas semanas
No “Top Chef ”, em sua terceira 

temporada na Record, começa a dis-
puta de quem vai para a semi� nal.

Nesta sexta, cinco chefs irão en-
frentar um Teste de Fogo diferente, 
numa fazenda e com condições mí-
nimas para elaborar uma refeição 
completa.

Palavra da autora
A cena em que a personagem de 

Andréa Beltrão apareceu se tocando 
em “Um Lugar ao Sol”, capítulo de 
quarta, gerou certo barulho nas re-
des sociais.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
ADAIAS ARAÚJO MAIA EPP, CNPJ: 07.908.392/0001-30, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença 
de Operação - RLO, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de armazenamento de 
35m3 , localizado na Rua Pedro Simplício, 432, Rod BR 405, Km 190, Centro, José da Penha/RN. 
 

ADAIAS ARAÚJO MAIA 
PROPRIETÁRIO 

  
Associação Norte-Riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos – ANCOC 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária 

 
O Presidente da Associação Norte-Riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos convoca sócios em pleno 

gozo dos seus direitos, para apreciarem a prestação de contas da atual diretoria e realizar a eleição da Diretoria 
Executiva do Conselho Fiscal para o Quadriênio 2022-2026, que realizar-se-á na sede da ANCOC, no Parque de 
Exposições Aristófanes Fernandes BR-101, Parnamirim - RN, em 26 de Janeiro de 2022, às 16:00h em primeira 
convocação, com a metade e mais um dos sócios aptos e às 18:00h em segunda convocação, com qualquer número, 
ficando o encerramento estabelecido para as 20:00h. Para a realização da eleição, o registro das chapas ocorrerá até 
as 17:00h do dia 10/12/2021, perante a Comissão Eleitoral na sede da Associação.  
 

Parnamirim, 26 de Novembro de 2021. 
 

Antônio Alexandre Confessor Junior 
 
2x4,5 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
AOLIABE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 19.180.954/0001-51, torna público que está requerendo a 
secretaria municipal de Meio Ambiente e urbanismo - SEMURB do Município de São Gonçalo do Amarante/RN 
a LRO para Arruamento e Desdobramento localizados nos lotes 1,2 e 3 da quadra 3 do loteamento Lagoa Azul, 
bairro Jardins em São Gonçalo do Amarante/RN. 
  

José Alvamar Correia Barbosa Júnior 
Representante legal e administrador 

 Edital De Intimação (Prazo: 20 Dias) A Excelentíssim(A) Sr(A). Dr(A). Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, Juiz(a) de 
Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faço Saber a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica Intimada a pessoa de Adriana Guerra Kaiser, CPF 
013.455.857-05, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos 
da Ação Cumprimento De Sentença, (proc. n.º 0859216-63.2017.8.20.5001), proposta por Banco do Brasil S/A, contra 
ADRIANA GUERRA KAISER, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para,no prazo de 05 (cinco) dias, dizer a respeito 
da penhora realizada nestes autos no sistema Sisbajud (ID 74985718), dentro da previsão contida no art. 854, do CPC, sob 
pena de liberação em favor do exequente.. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 27 de outubro de 2021. K-26/11

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3079/2021- 1° 

Leilão e nº 3080/2021 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.  O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 
03/01/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, 
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André 
Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica - São Paulo/
SP - CEP: 02.860-100, telefones (11)98789-3746, (11)98115-0676, (11)3982-6355 e (11)3392-3754. 
Atendimento no horário de segunda a sexta-feira das 9h às 17h (Site: www.centraljudicial.com.br) (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço 
www.centraljudicial.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3081/2021 - 1° Leilão 

e nº 3082/2021 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital 
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados, 10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 
03/01/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AM, BA, ES, 
GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN e RS e no escritório do leiloeiro, Sr. Leony Gomes Santos Junior, no 
endereço abaixo: Rodovia BR 153, KM 17, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74993-405, (62) 3250-1500 
no horário de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min (Site: 
www.leiloesbrasil.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 
1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão 
ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site 
do leiloeiro, no endereço www.leiloesbrasil.com.br. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de código, Coordenadas 

em UTM (Zona 24M): Estação de SABIA: 9.393.474,94 m N; 707.094,56 m E, Datum SIRGAS 2000.Polo 
RFQ, Campo de Produção de Sabiá, Município de Assú RN. 

 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de código, Coordenadas 
em UTM (Zona 24M): Estação LORENA: 9.393.474,94 m N; 707.094,56 m E, Datum SIRGAS 2000. Polo 
RFQ, Campo de Produção de Lorena, Município de Governador Dix-Sept Rosado. 

 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) linha de produção de código, Coordenadas em UTM 
(Zona 24M): 3-SAB-0002-RN: (N=9.393.297,03/E=706.844,23) Datum SIRGAS 2000. Polo RFQ, Campo 
de Produção de Sabiá, Município de Assu/RN. 

 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) linha de produção de código, Coordenadas em UTM 
(Zona 24M): 1-SAB-0001-RN: 9.393.405,50 m N; 707.586.10 m E.Datum SIRGAS 2000. Polo RFQ, Campo 
de Produção de Sabiá, Município de Assu/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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NATHALLYA MACEDO
REPÓRTER DE CULTURA

Simone e Simaria, Maiara e 
Maraísa e outras duplas femi-
ninas chamam a atenção no 

cenário musical do Brasil. Contu-
do, no Rio Grande do Norte, ainda 
é raro ter duos ou grupos forma-
dos somente por mulheres. Para 
contribuir com a mudança desse 
contexto um tanto machista, aca-
ba de surgir a banda “Chama as 
Meninas”.  

O novo projeto musical é as-
sinado pelas potiguares Priscila 
Labre e Lígia Lima. Elas, que são 
amigas e colegas de pro� ssão, de-
cidiram unir os talentos em prol 
do forró. As duas pensaram e ide-
alizaram a banda por cerca de 7 
meses e, recentemente, a proposta 
virou realidade. “As pessoas já es-
tão acostumadas a ver homens em 
bandas de forró. Decidimos trazer 
mulheres porque, justamente, não 
vemos muitos grupos nesse forma-
to aqui no estado”, disse Priscila ao 

Agora Entrevista.
Priscila tem 28 anos e começou 

a cantar na igreja desde pequena. 
Aos 14 anos, já se apresentava em 
eventos menores, até que surgiu o 
primeiro grande convite da carrei-
ra. Ela se apresentou no carnaval 
de Lajes do Cabugi. Após a apre-
sentação, passou a integrar a ban-
da Detroit, puxando o tradicional 
Bloco do Burro Elétrico em Pirangi.

“Sempre fui a menina da escola 
que se envolvia em tudo. Fiz aulas 
de violão e foram surgindo convites 
no ensino médio. Depois, fui para a 
banda Detroit, que é um grupo car-
navalesco e, foi

através dessa banda que co-
nheci produtores que me levaram 
para o forró. Quando eu conheci 
esse ritmo, pensei ‘é isso que quero 
cantar’”, contou a cantora. 

Lígia também cantou na igreja 
quando criança, iniciando a carreira 
pro� ssional na música aos 18 anos. 
“Acho que a maioria dos cantores 
tem a história do início na igreja. 
Comecei na igreja, a tocar bateria. 
Fiz aulas e depois aprendi sozinha 
a tocar violão sozinha. No início, foi 
complicado. Como venho de família 
evangélica, meu pai não queria que 
eu cantasse, mas o forró está no 
meu sangue e hoje sigo � rme. É um 
dom que Deus me deu”, pontuou.

Como nada é por acaso, as du-
as se encontraram por várias vezes 

ao longo da vida e construíram 
uma relação de carinho e amizade. 
Lígia cantava na banda Forró Uni-
versitário, quando precisou sair e 
quem assumiu o posto foi Priscila. 
Tempos depois, Lígia foi para o For-
rozão do Briola. Ela teve que sair da 
banda e foi substituída por Priscila 
novamente. 

“Fui tanto atrás dela que a gente 
decidiu fazer um projeto juntas. Não 
temos rivalidade, sempre cantamos 
lado a lado fazendo participações 
nos shows uma da outra”, frisou 
Priscila. Agora, com uma grande 
bagagem musical, as duas amigas 
decidiram focar no forró, com uma 
sonoridade que passeia entre a mo-
dernidade do piseiro e da sofrência, 
e o tradicional, com o pé de serra. 

Ainda em 2021, a banda Chama 
as Meninas vai lançar a primeira 
música de trabalho: “Cabra de 
Peia”. O single foi composto por 
João Ribeiro, atuante no mercado 
forrozeiro há anos, e fará parte do 
álbum promocional de Priscila e 
Lígia – que também deve ser lança-
do ainda este ano. As artistas tam-
bém planejam levar um show com 
repertório diversi� cado para os fãs 
do forró. “Muitas pessoas desacre-
ditam a pro� ssão de cantora, mas 
dá muito trabalho. É nossa carrei-
ra e vamos nos esforçar”, revelou 
Priscila, acreditando que o destino 
promete sucesso.

TALENTOSAS | Colegas de 
carreira, as potiguares 
Priscila Labre e Lígia Lima 
se unem em novo projeto 
musical para cantar o forró e 
a sofrência

AGORA RN

Priscila Labre e Lígia Lima, amigas e colegas de profi ssão, decidiram unir os talentos em prol do forró 

Forró e amizade na banda 
“Chama as Meninas”
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Balão de ensaio
Acredito que alguns dos no-

mes especulados no América 
não passam de balão de ensaio 
de alguns empresários, procura-
dores, tuiteiros e blogueiros. On-
tem, na 1ª edição da resenha da 
87.9 FM, o âncora, Aquino Neto, 
citou que Wallace Pernambuca-
no, � iago Potiguar e Reinaldo 

(volante), estavam sendo citados 
como possíveis reforços. Acredi-
to que só se a direção que está 
chegando estiver pensando em 
reativar o futebol Máster do clu-
be. Como ninguém da nova dire-
ção tocou no assunto, com certe-
za é mais um balão de ensaio dos 
plantonistas que são pagos para 
isso. Simples assim.

Perde o futebol de Pau dos Ferros
Faleceu ontem, um dos fundadores do Pau dos Ferros, clube do alto oeste, 

que tem o mesmo nome da cidade. Francisco Fernandes, mais conhecido por 
Chiquinho, tinha 44 anos, e teve um infarto. Chiquinho era muito querido na 
cidade. Que Deus o receba de braços abertos.

45 anos de existência 
Recebo de um dos integrantes do grupo a informação de que hoje, 

26.11.21, o grupo Natal Alcoólicos Anônimos, está completando 45 anos 
de existência, o grupo funciona na Praça Pe. João Maria, e é um dos gru-
pos mais antigos da nossa cidade. Quem sofre ou já sofreu com a doença 
sabe da importância de um grupo de apoio assim. Parabéns a todos que 
participam do grupo.

Um dia um adeus
A atacante, Formiga, se 

despede dos gramados. Joga-
dora que mais disputou Copas 
do Mundo a atacante deixará 
saudades. Negra, Nordestina e 
lésbica. É  assim que Formiga 
se apresenta a todos. Coragem 
em assumir quem é nunca lhe 
faltou. Todos nós um dia te-
mos que dar um adeus. O dia 
de Formiga chegou.

Linda campanha
O ex-goleiro, Cézar Etche-

verry, tem um trabalho maravi-
lhoso todo � nal de ano junto às 
crianças. Cézar todos os anos 
vende camisas o� ciais dos clu-
bes a preços que variam entre 
R$ 100 e R$ 150 para comprar 
brinquedos que são doados a 
mais de 150 crianças espalha-
das por Natal e grande Natal. 
Quem puder ajudar pode en-
trar em contato com o ex-golei-
ro para adquirir sua camisa.

Galoucura
O Atlético/MG pode ser 

campeão neste � nal de semana 
da série A. A partida será reali-
zada no Mineirão, contra o Flu-
minense/RJ. Agora, o que vem 
chamando a atenção é o preço 
dos ingressos. O mais barato 
custa “apenas” R$ 714 reais. Já 
o mais caro R$ 1.750 reais. É a 
galoucura tomando conta do 
futebol brasileiro.

Tem muito louco no mundo 
O jogador de vôlei da Seleção Italiana, Roberto Gazaniguia, 

deve entrar para o livro dos recordes. Jogador foi enganado por 
quinze (15) anos por uma vigarista que se passou por uma modelo 
brasileira famosa. O jogador disse a policia italiana que “namorou” 
virtualmente, desde de 2008, com uma mulher que se passou pela 
brasileira e que ao longo destes anos nunca esteve pessoalmen-
te com a “namorada”. Jogador perdeu 700 mil Euros ao longo dos 
anos enviando quantias quase que mensais para a “namorada”.

Salesiano, o colégio da minha
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Quarenta anos e mais uma � nal 
internacional, a terceira de-
cisão de Libertadores desde 

que entrou para o Clube de Regatas 
do Flamengo. Adenir Silva, mais co-
nhecido como Denir, chegou em 26 
de outubro de 1981, ano histórico 
em que o Mais Querido conquistou a 
América do Sul pela primeira vez.

Com 33 anos, o massagista inicia-
va sua jornada no Flamengo, quando 
o time composto por Zico e compa-
nhia levou a Glória Eterna, no Cente-
nário, em Montevidéu. Integrando a 
categoria infantil naquela época, que 
era comandada pelo histórico profes-
sor Carlinhos, Denir lembra perfeita-
mente da partida entre Flamengo e 
Cobreloa, que acompanhou do sofá 
de casa, e da comemoração que su-
cedeu o título.

“Estávamos con� antes, pois o 
time era uma seleção!”, a� rmou. “As 
lembranças são as melhores possí-
veis. Foi um momento histórico e 

marcante. Foi um vareio de bola! Gol 
memorável do Zico, que só faltou fa-
zer chover, e o Anselmo no � nal, que 
lavou nossa alma!” Depois, churras-
co, cerveja e sem hora pra acabar.

Se na primeira decisão, em 1981, 
Denir acompanhou de longe, em 
2019 o massagista tinha outra posi-
ção dentro do Flamengo. Respeitado 
por uma história construída com 

muito trabalho e anos de dedicação, 
o massagista era peça fundamental 
na delegação Rubro-Negra. Denir as-
sistiu a conquista do Bicampeonato 
da Libertadores dentro de campo, e 

viu Gabigol virar o jogo aos 43 minu-
tos do segundo tempo contra o River 
Plate:

“Em 2019, lembro que disseram 
que perderíamos o jogo assim que o 
River fez o gol. E no apagar das luzes, 
o Gabigol faz os dois gols e nos dá o 
título. Não tem como esquecer. Está 
na memória, assim como 1981, mas 
são emoções diferentes. Ambas com 
seu valor.”

Em quatro décadas de clube, De-
nir viveu um período de afastamen-
to das viagens por conta da pan-
demia da covid-19. O pro� ssional 
� cou mais de um ano e meio longe 
da rotina da delegação Rubro-Negra 
fora do Rio de Janeiro. Quis o desti-
no que o retorno fosse numa viagem 
para Montevidéu, numa � nal de Li-
bertadores e num estádio que havia 
visto a primeira geração vencedora 
da história do Flamengo erguer o 
tão sonhado troféu do continente. 
“Assisti a primeira na televisão, a 
segunda estive presente e agora a 
oportunidade de conquistar mais 
uma”, comemorou.

Flamengo e Palmeiras se enfren-
tam na tarde deste sábado 27, às 17h, 
horário de Brasília, no Estádio Cente-
nário, em Montevidéu, no Uruguai.

Massagista Denir relembra 1ª Libertadores do Flamengo
HISTÓRIA | Adenir Silva, mais 
conhecido como Denir, 
chegou em 26 de outubro de 
1981 ao rubronegro 
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 Massagista iniciava sua jornada no Flamengo, quando o time composto por Zico e companhia levou à “Glória Eterna”


